Apstiprinu:
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis
PLUDMALES VOLEJBOLA TURNĪRS
„ĒRĢEMES DŪZIS 2014"
NOLIKUMS
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Valkas un apkārtējos novados.
1.2. Paplašināt Valkas un apkārtējo novadu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.
1.3. Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.
2. VIETA UN LAIKS
2.1. Pludmales volejbola turnīrs „Ērģemes Dūzis 2014" norisināsies 2014. gada 02. augustā, Valkas
novadā, Ērģemē, volejbola laukumos pie DUS „ERDEG”.
2.2. Turnīra sākums plkst. 10:00 (komanda reģistrācija no 09:30-09:45)
3. TURNĪRA VADĪBA
3.1. Pludmales volejbola turnīru „Ērģemes Dūzis 2014" organizē un vada Valkas novada dome. Galvenais
tiesnesis Mārcis Krams (mob. tālrunis 26449270, e-pasts: marcis.krams@gmail.com).
4. DALĪBNIEKI
4.1. Turnīrā var piedalīties pilnīgi visi pludmales volejbola interesenti bez vecuma, un profesionalitātes
līmeņa ierobežojumiem.
5. PIETEIKŠANĀS UN FINANSES
5.1. Pieteikšanās sacensībām notiek līdz 30. jūlija plkst. 24:00, pieteikumus sūtot uz e-pastu
marcis.krams@gmail.com. Pieteikumā jānorāda abu spēlētāju vārdi, uzvārdi, komandas nosaukums un no kurienes ir
komanda.
5.2. Dalības maksa ir 10,-EUR (dalības maksa jāsamaksā sacensību dienā reģistrējoties sekretariātā).
5.3. Ja dalības maksa netiek samaksāta, komanda nepiedalās izlozē un sacensībās.
6. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA
6.1. Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta atkarībā no pieteikušos
komandu skaita.
6.2. Sacensības norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem, bet, iespējams, ar
atrunātām organizatoru izmaiņām (vienkāršotiem noteikumiem), par kurām informāciju varēs iegūt pirms
turnīra pie galvenā tiesneša.

6.3. Sacensību kalendārs, nākamo spēļu grafiki un rezultāti būs atrodami pie galvenā tiesneša.
6.4. Visas spēles tiesā paši dalībnieki no komandām, kuras dotajā brīdī nespēlē. Tiks izveidots tiesāšanas
grafiks sacensību norises vietā.
6.5. Organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības mainīt izspēles sistēmu atkarībā no laika apstākļiem un
citiem neparedzētiem gadījumiem (piem. tumsas iestāšanās, negaiss u.c.)
6.6. Visa turnīra laikā tiek ievērots godīgas spēles princips.
8. APBALVOŠANA
8.1. Turnīrā apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji.
8.2. Turnīra uzvarētāji saņems īpašos turnīra krekliņus.
8.3. Balvu fonds atkarīgs no komandu skaita (100% no dalības maksām tiks novirzītas balvu fondā).
9. STRĪDUS SITUĀCIJAS
9.1. Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.
9.2. Turnīrā jāievēro godīgas spēles princips (piemēram, spēlētājam jāatzīstas (jāpaceļ roka), ja tas skāris
tīkla augšējo daļu, vai bumba izlidojusi autā pēc viņa pieskāriena tai (piemēram no bloka), arī gadījumos,
kad to nav fiksējis uz spēli nozīmētais tiesnesis).
9.3. Par apzinātu negodīgu rīcību sacensību organizatori patur tiesības komandu diskvalificēt no turnīra.
9.4. Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu,
kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža.
10. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
10.1. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli.
11.2. Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu
uz sacensību norises vietu.
11. REZULTĀTI
11.1. Sacensību nolikums, spēļu kalendāri un rezultāti būs pieejami turnīra norises vietā. Pēc sacensību
noslēguma arī interneta vietnē www.valka.lv
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