
Atklātais Alojas novada čempionāts 2017 pludmales volejbolā 

 

Mērķis 

1. Popularizēt pludmales volejbolu Alojas novadā; 

2. Sekmēt dalībnieku fizisko sagatavotību; 

3. Noskaidro labākās komandas vīriešu un mix grupās; 

 

Organizatori 

Čempionātu organizē un vada Alojas novada sporta skola. 

Informācija pa tālruni 27884425 vai e-pastu: ruta.stumpe@aloja.lv  

 

Vieta un laiks 

2017.gada Atklātais Alojas novada pludmales volejbola čempionāts norisināsies 

jūnija, jūlija un augusta mēnešos. 

 

1. posms 18.jūnijā   

2. posms 25.jūnijā   

3. posms 9.jūlijā  

4. posms 5.augustā  

Fināls - 13. augustā  

 

Dalībnieki 

 Sacensībās piedalās jebkurš LR un citu valstu iedzīvotājs , kuram ir saistošs un 

pieņemams mūsu čempionāta nolikums; 

 Dalībnieki netiek dalīti vecuma grupās; 

 Spēles notiek vīriešu un mix grupās (katrā komandā 2 dalībnieki); 

 

Pieteikumi 

 Komandas jāpiesaka un rakstiskie pieteikumi jāiesniedz līdz katras kārtas 

pirmajai spēlei; 

 Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar 

parakstu apstiprina komandas pieteikumā; 

 Komanda sastāv no 2 spēlētājiem , kas visu čempionātu spēlē ar 1 nosaukumu. 

Ja komandā mainās spēlētājs tā tiek uzskatīta par jaunu komandu. 

 

Finanses 

 Balvu fondu turnīram sedz dalībnieku dalības maksas un Alojas novada dome;  

 Ir iespējami citi atbalstītāji; 

 Var tikt iekasēta dalības maksa – no katra dalībnieka 2 eiro. Dalības maksa 

jāsamaksā līdz kārtas pirmās spēles sākumam. 
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Sacensību pamatnoteikumi un vērtēšana 

Sacensības tiesā pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola  

noteikumiem. 

 

Izspēles kārtību nosaka atkarībā no pieteikušos komandu skaita katrā posmā, pēc 

spēlētāju vienošanās, galējo lēmumu pieņem organizatori. 

 

Ja vienādi izcīnītie punkti, tad vērtē: 

 visās spēlēs iegūto-zaudēto punktu starpību. 

 

Čempionāts sastāv no 4 posmiem un fināla, kurā piedalās 6 labākās komandas, kuras 

4 posmu summā guvušas visvairāk punktu.  

 

Tiesneši  

Čempionāta spēles tiesā turnīra brīvo komandu dalībnieki: viens laukuma tiesnesis un 

viens sekretārs . 

 

Apbalvošana 

Katra posma pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.  

Fināla 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, kausiem un balvām.  

 

Dažādi 

Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina, 

savstarpēji vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem 

organizatori. 

 


