Atklātā pludmales volejbola turnīra
„Ķenča Kauss 2020”
Nolikums
1. Mērķis
1.1 Veicināt volejbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.
1.2 Iesaistīt Jaunpiebalgas novada un tā apkārtnes iedzīvotājus aktīvās, regulārās sporta nodarbībās.

2.Vieta un laiks
2.1 Volejbola turnīra sākums 8.augustā, plkst. 10:00
2.2 Spēles norisināsies Gaujas iela 15A, Jaunpiebalgā (pie „Cieres” kalna blakus tirgus laukumam),
pludmales volejbola laukumā.

3.Vadība
3.1 Sacensības organizē Jaunpiebalgas novada dome Reģ.Nr.:90000031033( kontakttālrunis Uldis
Ozoliņš, t. 29240469)
3.2 Turnīra galvenais tiesnesis – Māris Krams, mob. 29146639

4.Dalībnieki
4.1 Turnīrā var piedalīties jebkura komanda, kas apņemas ievērot un pildīt čempionāta nolikumu.
4.2 Vīriešu konkurencē nedrīkst piedalīties pirmās 60 vietas pēc Latvijas kopējā reitinga. Vīriešu
konkurencē 40. - 100. pēc Latvijas kopējā reitinga vietas nedrīkst spēlēt kopā.
4.4 Par veselības stāvokli atbild dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.
5. Vērtēšana
5.1 Spēles tiks tiesātas pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola
noteikumiem. Laukuma izmēri 8x8 m. Tīkla augstums 2,43m.
5.2 Spēlē par pirmo un trešo vietu izspēlē 2 setus. Setu spēlē līdz 21 punktiem. Trešais sets, ja
nepieciešams, rit līdz 15 punktiem.
5.3 Apakšgrupas spēlēs spēlē līdz 21 punktiem vai līdz 15 punktiem, atkarīgs no komandu skaita.
5.4 Atkarībā no komandu skaita, komandas var tikt sadalītas apakšgrupās.
Punktu skaitīšana sekojoša:
1) uzvarētās spēles;
2) pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;

3) pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu attiecības;
4) pēc iegūto punktu skaita.
6.Tiesneši
6.1 Posma spēles tiesā komandu dalībnieki, kas konkrētajā brīdī nespēlēs. Tiesāšanas grafiks tiks
sastādīts posma norises vietā.
6.2 Jebkurš spēles tiesneša lēmums spēles laikā ir galīgs un neapstrīdams.
6.3 Disciplīna – ja kāda no komandām kavē spēles sākumu vairāk nekā 7 min. – tai tiek piešķirts
zaudējums. Spēles – notiek atbilstoši organizatoru izstrādātam spēļu grafikam.
7. Apbalvošana
7.1 Tiek apbalvotas pirmās trīs vietas.
7.2 Balvas no sacensību atbalstītājiem: Jaunpiebalgas novada domes, SIA''Wenden Furniture'' ,
SIA''Piebalgas alus''
8. Valstī noteiktie ierobežojumi
8.1 Dalībnieki obligāti ievēro visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas
veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, jo īpaši ar 2020.gada 9.jūnija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” noteiktos drošības pasākumus un ierobežojumus.
8.2 Dalībnieki, jo īpaši ievēro pasākuma organizatora izvieto informāciju par piesardzības
pasākumiem:
8.2.1 brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija,
mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
8.2.2 brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās
nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
8.2.3 pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus.

9. Pieteikumi
Pieteikumus komanda var iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@jaunpiebalga.lv līdz
03.08.2020.(skatīt zemāk) vai sacensību dienā (08.08.2020.) līdz plkst. 09:30.
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Paraksts*

*Ar parakstu tiek apliecināts, ka uzņematies atbildību par savu veselību sacensību norises laikā.

