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KSC direktors D.Kalniņš 

KOKNESES NOVADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS PLUDMALES 

VOLEJBOLĀ 2019 

NOLIKUMS 

1. MĒRĶIS 

1) Popularizēt pludmales volejbolu kā skatāmu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas veidu brīvā dabā 

2) iesaistīt dažāda vecuma spēlētājus aktīvā un regulārā sacensību apritē 

3) stiprināt pludmales volejbola tradīcijas Kokneses novadā 

4) Noskaidrot turnīra labākos volejbolistus 

 

2. VIETA UN LAIKS 

Sacensības notiek 3 posmos Kokneses novada sporta bāzēs 2019.gadā 

8.jūnijā Vecbebros, 22.jūnijā Koknesē, 29.jūnijā Iršos. 

 

3. DALĪBNIEKI 

Sacensības notiek divās grupās 

1) grupa SIEVIETES 2:2 (veterānes 40+ drīkst spēlēt 3 spēlētājas) 

2) grupa VĪRIEŠI 2:2 (veterāni 50+ drīkst spēlēt 3 spēlētāji) 

 

4. PIETEIKŠANĀS 

Dalībnieki piesakās sekretariātā līdz plkst. 10:00. Komanda tiek reģistrēta iesniedzot aizpildītu pieteikumu 

ar katra dalībnieka parakstu atbildībai par savu veselības stāvokli. Komandu sastāvs uz citu posmu drīkst 

mainīties, bet mainīgais drīkst būt tikai viens no komandas spēlētājiem, t.i. komandas sastāvā drīkst būt ne 

vairāk kā trīs dalībnieki. 

Piemērs: Komandā ABX pieteikti 3 dalībnieki – A, B un X. Uz katru atsevišķu posmu var pieteikt divus 

dalībniekus – A un B, A un X vai B un X. Ja kāds no šiem trim spēlētājiem kādā posmā piedalās citas 

komandas sastāvā, tad tā klasificējama kā jauna komanda. 

 

5. SACENSĪBU KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA 

Spēles notiek pēc pludmales volejbola noteikumiem ar organizatoru noteiktajiem atvieglojumiem un 

izmaiņām. Spēļu kārtība tiek noteikta atkarībā no komandu skaita sacensību dienā. Par izcīnītajām vietām 

tiek piešķirti punkti 1.v – 6pts, 2.v. – 5pts, 3.v. – 4pts, 4.v. – 3pts, 5.v. – 2pts, 6.v. – 1 pts. 

Kopvērtējumā tiek vērtēti visu 3 posmu rezultāti. Par kopvērtējuma uzvarētāju kļūst komanda ar lielāko 

punktu skaitu. Ja punktu skaits vienāds, uzvar komanda, kura: 

1) piedalījusies vairāk posmos 

2) vairāk augstāko vietu 

3) labāka uzvarēto – zaudēto setu attiecība visos posmos kopā 

4) labāka mazo punktu+/- attiecība visos posmos kopā 

 

6. APBALVOŠANA 

Katra posma 1. – 3. Vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar organizatoru sagatavotām balvām. 

Kopvērtējumā tiek apbalvotas 6 labākās komandas ar medaļām, balvām un diplomiem. 

7. SACENSĪBU  VADĪBA 

Sacensības organizē Kokneses sporta centrs, Iršu un Bebru pagasta pārvaldes 



Darba grupa: Dāvis Kalniņš (29360940), Dzintars Greļs (26354165), Artis Zvejnieks (26417257). 

Čempionāta organizētājiem ir tiesības veikt izmaiņas čempionāta nolikumā, lai uzlabotu tā norises kvalitāti. 

 

8. PRIVĀTUMS 

Piesakoties sacensībām, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati (vārds, uzvārds, vecums) un jūsu sniegums un 

rezultāti var tikt izmantoti sacensību atspoguļošanai, kā arī sacensības var tikt fotografētas un/vai filmētas un 

iegūtie foto/video materiāli var būt publiski pieejami sabiedrības informēšanai par sacensību norisi. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

Sacensību organizatori un tiesneši garantē godīgu un precīzu sacensību norisi un to sagaida arī no sacensību 

dalībniekiem. Katrs dalībnieks pats uzņemas atbildību par savas rīcības atbilstību sacensību nolikumam un 

godīgas spēles principiem. Par neatbilstību sacensību nolikumam dalībnieks tiek izslēgts no tālākas līdzdalības 

turnīrā. Dalībnieks ar savu parakstu pieteikumā apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai slodzei. 

 

 

 

ATBALSTĪTĀJI: 

Kokneses novada dome, Bebru pagasta pārvalde, Iršu pagasta pārvalde, Kokneses SC 


