APSTIPRINU
Mazsalacas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
____________________H.Rokpelnis
2020. gada __.jūlijā

Nolikums Mazsalacas novada pludmales volejbola turnīram.
1.Mērķis:
*Veicināt sportisku dzīvesveidu Mazsalacas novada iedzīvotājiem.
*Noskaidrot labākās pludmales volejbolistu komandas turnīrā.

2.Laiks un vieta:
*Sacensības norisināsies 2020. gada 08. augustā Mazsalacas muižas parkā no plkst. 10.00.

3.Dalībnieki:
* Visi pludmales volejbola spēlēt gribētāji. Komandā drīkst spēlēt divi spēlētāji bez rezervistiem;
* katrs spēlētājs atbild par savu veselības stāvokli un drošību, ievērojot vispārīgos distancēšanās
ierobežojumus Covid-19 laikā;
* komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas spēlētāju uzvedību sacensību laikā un sacensību
vietas iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu.

4.Izspēles kārtība:
*Sacensību sistēma tiks noteikta sacensību dienā skatoties pēc pieteikušo komandu skaita.
* Spēlētāju pārejas starp komandām turnīra laikā nav atļauta
*sacensības notiek, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus, lai mazinātu Covid-19
izplatību

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

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

7.Pieteikumi:
*Komandu reģistrācija norisināsies sacensību dienā līdz plkst. 09.55. Maksimālais komandu skaits
turnīrā - 24.

8. Mazsalacas novada 2020. gada pludmales volejbola spēlētāju reitinga
aprēķināšana sezonas noslēguma turnīram
* Aprēķina ņemot vērā komandu dalībnieku ieņemtās vietas šīs vasaras pašvaldības organizētos
pludmales volejbola turnīros (2 notiks jūlijā un 2 - augustā). Par 1. vietu – 30 punkti, par 2. vietu –
25, par 3. vietu – 21, tālāk attiecīgi – 18 punkti, 16 punkti, 15 punkti, ... un 1 punkts. Katrā turnīrā
iegūtie punkti tiek dalīti ar visos posmos piedalījušos komandu skaitu un reizināti ar konkrētā
turnīra komandu skaitu. Kopējais reitinga koeficents katram spēlētājam tiek iegūts summējot
katra turnīra koeficentus.
* Sezonas noslēguma turnīrā bez priekšsacīkstēm piedalās pirmie 8 komandu dalībnieki ar
augstāko reitingu.
* Ja ir vienāds sezonas reitinga koeficents - augstāks sezonas noslēguma turnīra sākuma reitings
tam dalībniekam, kurš pirmais pieteicās.

PIETEIKUMS
2020.gada Mazsalacas novada pludmales volejbola turnīram.

KOMANDAS NOSAUKUMS ____________________________
N.p.k.. Vārds , uzvārds

Dzimš.g. Deklarētā dzīvesvieta (pilsēta, pagasts)

1.___________________ ________________________________

2.___________________ ________________________________
Iesniedza (komandas kapteinis) ____________________

