APSTIPRINU
Mazsalacas novada
pašvaldības priekšsēdētājs

______________________
H.Rokpelnis
2018. gada __. augustā

Nolikums Mazsalacas novada pludmales volejbola turnīram (sezonas
noslēgums).

1.Mērķis:
*Popularizēt pludmales volejbolu Mazsalacas novadā un tā apkārtnē.
*Veicināt sportisku dzīvesveidu Mazsalacas novada iedzīvotājiem.
*Noskaidrot 2018. gada labākos pludmales volejbolistus novadā.

2.Laiks un vieta:
*Sacensības norisināsies 2. septembrī Mazsalacas vidusskolas parkā - plkst. 10.00
priekšsacīkstes; plkst.12.00 fināla sacensības. Nepiemērotu laika apstākļu gadījumā
(stiprs, ilgstošs lietus utml.) sacensības var tikt pārceltas – informācija būs
pašvaldības mājaslapā.

3.Dalībnieki:
* Pirmkārt – 8 labākie pludmales volejbolisti, kuri 2018. gadā piedalījās novada
pašvaldības rīkotājās pludmales volejbola sacensībās (27.05.; 10.06.; 22.07.; 12.08.)
un dalību uzsāk uzreiz ar fināla sacensībām.
* Otrkārt – pārejie pludmales volejbolisti, kuri piedalīsies priekšsacīkstēs.
* Kopējais fināla sacensības dalībnieku skaits nevar pārsniegt 16 volejbolistus.
* Katrs volejbolists atbild par savu veselības stāvokli un drošību un sacensību
vietas iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu.

4.Izspēles kārtība:
* Priekšacīkstēs dalībnieki, ņemot vērā sākuma reitingu (informācija pašvaldības
mājaslapā) vai pieteikšanās kārtību, tiks sadalīti grupās pa 4 volejbolisti, grupu
turnīra komandās katrs ar katru kopā spēlējot vienreiz. Sacensību sistēma tiks
noteikta sacensību dienā skatoties pēc ieradušos volejbolistu skaita.
* Fināla sacensības dalībnieki (ņemot vērā sākuma reitingu vai priekšsacīkstēs
iegūtās vietas), tiks sadalīti grupās pa 4 volejbolisti, grupu turnīra komandās katrs
ar katru kopā spēlējot vienreiz. Grupu sastāvs pēc reitinga numuriem 1.,8.,9.,16.;
2.,7.,10.,15.; 3.,6.,11.,14.; 4.,5.,12.,13. . Pusfinālā uzreiz iekļūs grupu uzvarētāji. 2.
vietu ieguvēji iekļūs ceturdaļfinālā, pārējie – spēlēs kvalifikācijas kārtā, no kurām

turpmāk attiecīgi ceturdaļfināla, pusfināla un fināla grupās iekļūs pa 2 labākie no
katras grupas.
* Pēc fināla grupas turnīra 2 labākie iekļūst supefinālā, pēc tam katrs izvēlās 1
pārinieku no sacensību dalībnieku vidus un izspēlē supefinālu līdz 1 uzvarētam
setam.
* Katram turnīra dalībniekam ir garantētas vismaz 6 spēles.
*Katra spēle notiek līdz 1 uzvarētam setam.
*Augstāku vietu turnīrā pie vienāda punktu skaita ieņem dalībnieks pēc
sekojošiem labākiem rādītājiem: 1) iegūto uzvaru skaits grupā; 2) visās grupas
spēlēs kopā gūto punktu attiecība. Ja visi minētie rādītāji vienādi - vietu sadalījumu
nosaka ņemot vērā sākuma reitingu vai ātrāku dalībnieku pieteikšanās laiku.

5.Apbalvošana:
*Apbalvos pirmo astoņu vietu ieguvējus.
*Apbalvošana norisināsies uzreiz pēc sacensību beigām.

6.Vadība:
* Sacensības organizē Mazsalacas novada pašvaldība. Galvenais tiesnesis Gunārs
Zunda.

7.Pieteikumi:
* Pieteikties sacensībām var iepriekš līdz 01.09.2018. zvanot pa telefonu
26536498, pa e-pastu gunars.z@inbox.lv vai sacensību dienā norises vietā līdz plkst.
09.55 priekšacīkstēm un līdz plkst. 11.55 finālam.

