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SACENSĪBU 2017 

NOLIKUMS 
 

1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

1.1. Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Ilūkstes novadā. 

1.2. Ilūkstes novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā. 

1.3. Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu. 

1.4. Noskaidrot 2017.gada vasaras sezonas pludmales volejbola labākās komandas 

vīriešu grupas konkurencē. 

 

2. LAIKS UN VIETA 

 

 2.1. Ilūkstes novada pludmales volejbola sacensības 2017 norisināsies 2017.gada    

5.augustā Ilūkstes pilsētas stadionā. 

            2.2. Reģistrācija no pl.9.00. Sacensību sākums pl.10.00. 

 

3.SACENSĪBU VADĪBA 

 

   3.1. Ilūkstes novada pludmales volejbola sacensības 2017 organizē Ilūkstes 

novada pašvaldība un Ilūkstes novada sporta skola. 

 

4.SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

 

  4.1. Piedalīties Ilūkstes novada pludmales volejbola sacensībās var pilnīgi visi      

pludmales volejbola interesenti bez vecuma un profesionālā līmeņa ierobežojuma. 

    4.2. Komandas sastāvā divi spēlētāji. 

     4.3. Sacensību dalībnieki pie reģistrācijas ar savu parakstu apliecina un atbild par 

savu      veselības stāvokli. 

 

 

5. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA 

 

  5.1. Izspēles sistēma tikas paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta 

atkarībā no pieteikušos komandu skaita. 

    5.2. Sacensības notiek pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola 

noteikumiemar diviem izņēmumiem – izpildot augšējo piespēli, bumba var 

vairākkārtīgi griezties ap savu asi; kļūda – ja otra augšējā piespēle pāriet pretinieka 

pusē. 

   5.3. Visas sacensības tiesā paši dalībnieki no komandām, kuras dotajā brīdī 

nespēlē. Tiks izveidots tiesāšanas grafiks sacensību norises vietā. 

  5.4. Organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības mainīt izspēles sistēmu.  

  5.5.Visu sacensību laikā tiek ievērots godīgas spēles princips. 

 



 

6. APBALVOŠANA 

 

    6.1. Komandas, kuras iegūs 1., 2., 3. vietu, tiks apbalvotas ar diplomiem un medaļām.         

Sacensību uzvarētājkomanda tiks apbalvota ar kausu. 

 

 

7. PIETEIKUMI UN FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

 

    7.1.Iepriekšējos pieteikumus par piedalīšanos sacensībās komandām jāiesniedz līdz š.g. 

4. augustam pa tālr. 29495512 vai e-pastu vlazig@inbox.lv  

    7.2. Vārdiskos pieteikumus komandas iesniedz sacensību dienā līdz komandu izlozei un 

sacensību sākumam. 

    7.3. Ilūkstes novada pašvaldība apmaksā izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu 

un apbalvošanu. 

 

Dalības maksa 2,00 eiro no komandas. 


