PLUDMALES VOLEJBOLA SACENSĪBAS
‘’Skrundas kauss 2016”
NOLIKUMS
 Mērķis un uzdevumi
o Popularizēt pludmales volejbolu Skrundas novadā
o Veicināt veselīgu un aktīvi dzīvesveidu
o Noskaidrot spēcīgākās komandas
 Sacensību norises laiks un vieta
o Sacensības notiek: 2016. gada 10.septembrī
o Sacensības notiek Skrundas vidusskolas smilšu laukumos.
o Sacensību sākums 10:00
o Dalībai sacensībās komanda jāpiesaka līdz plkst. 9:45 sacensību dienā.
 Dalībnieki
o Turnīrā tiek aicinātas sieviešu un vīriešu komandas.
o Turnīrā drīkst piedalīties personas, kas dzimušas 2000.gadā un
vecākas
o Komandas sastāvā var pieteikt 2 spēlētājus.
o Komandām jāspēlē kreklos.
 Sacensību kārtība un izspēles sistēma
o Sacensību kārtība tiek noteikta sacensību dienā, vadoties pēc komandu
skaita
o Ja pēc apakšgrupas izspēles divām vai vairākām komandām vienāds
punktu skaits, uzvarētāju nosaka pēc:
 pēc iegūto, zaudēto punktu skaita attiecīgajās spēlēs
 pēc kopējā iegūto, zaudēto punktu attiecības
 uzvaras savstarpējā spēlē





Sacensības notiek 2 posmos.
1.posms: Pamatturnīrs
1) Ja piesakās 16 - 20 komandas.
Komandas tiek sadalītas četrās apakšgrupās, pa četrām, vai piecām komandām
katrā. Apakšgrupās izspēlē apļa turnīru, pēc kura rezultātiem noskaidro vietu
sadalījumu no 1. - 5. vietai grupā. Otrajā posmā piedalās komandas, kuras pēc
1. posma rezultātiem ir izcīnījušas 1.-3. vietu savā grupā. Komandas, kuras 1.
posmā izcīnījušas 4.-5.vietu, turpmākajās sacensībās nepiedalās un iegūst
dalīto 13.-20. vietu .
 2) Ja piesakās 11- 15 komandas.
 Komandas tiek sadalītas 3 apakšgrupās, pa piecām komandām katrā.
Apakšgrupās izspēlē apļa turnīru, pēc kura rezultātiem noskaidro vietu
sadalījumu no 1. - 5. vietai grupā. Otrajā posmā piedalās komandas, kuras pēc
1. posma rezultātiem ir izcīnījušas 1.-4. vietu savā grupā. Komandas, kuras 1.
posmā izcīnījušas 5.vietu, turpmākajās sacensībās nepiedalās un iegūst dalīto
13.-15. vietu .

 3) Ja piesakās no 6 – 10 komandas.
 Komandas tiek sadalītas divās apakšgrupās. Komandas izspēlē apļu turnīru,
pēc kura rezultātiem noskaidro vietu dalījumu no 1. – 5. vietai grupā. Otrajā
posmā piedalās komandas, kuras pēc 1. posma rezultātiem ir izcīnījuši 1. - 3.
vietu. Komandas, kuras 1. posmā izcīnījušas 4.-5.vietu, turpmākajās
sacensībās nepiedalās un iegūst dalīto 7.- 10. vietu.
 4) Ja ir pieteikušās mazāk nekā sešas komandas, tad izspēlē apli savā starpā.
Kur finālsacensībās tiek pirmās četras komandas.
 Gadījumā, ja komandas grupā izcīnījušas vienādu punktu skaitu vērā tiek
ņemts uzvarēto/zaudēto punktu koeficients.
 2. posms – finālsacensības
 1) Ja pieteikušās vairāk kā 10 komandas, finālsacensības spēlē pēc divpadsmit
komandu vienmīnus izspēles sistēmas. Komandas tiek izliktas pēc:
 a) iegūtās vietas un
 b) iegūto/zaudēto punktu koeficienta.
 2) Ja pieteikušās 6- 10 komandas, tad abu apakšgrupu pirmo divu vietu
ieguvušās komandas izspēlē krustu. Pirmās grupas komanda ar otrās grupas
otro vietu un otrādi. Uzvarētāju komandas spēlē par 1. – 2. vietu, zaudētāji
spēlē par 3.-4. vietu. Komandas, kas izcīnījušas trešo vietu grupā izspēlē par
5.- 6. vietu.
 3) Ja pamatturnīram bija pieteikušās mazāk kā sešas komandas, tad
finālturnīram kvalificējušās 4 komandas izspēlē krustu, pirmā ar ceturto iegūto
vietu, otrā ar trešo. Uzvarētāju komandas spēlē attiecīgi par pirmo vietu un
zaudētāji par trešo vietu.
 Bumbas
o Spēles notiek ar oficiālām FIVB apstiprinātām pludmales volejbola
bumbām MIKASA VLS 300 .
 Sacensību noteikumi
o Sacensības notiek pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem
pludmales volejbola noteikumiem.
o
 Nodrošinājums un finansiālie nosacījumi
o Dalības maksa no komandas – 3 eur
o Organizators nodrošina divus volejbola laukumus vīriešu komandām
un vienu laukumu sieviešu komandām
o Organizators nodrošina apbalvojumus pirmajām trim vietām.
 Medicīniskais nodrošinājums
o Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, tā
atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei un drošībai – apliecinot to ar
savu parakstu pieteikumā.
 Dažādi
o Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā nolikumā, dalībnieki un
organizatori risina, savstarpēji vienojoties, visus radušos konfliktus
izskata un galējo rīcību pieņem galvenie tiesneši.

Pieteikuma anketa
‘’Skrundas Kauss 2016’’

Vārds

Uzvārds

Paraksts*

*Ar savu parakstu persona uzņemas pilnīgu atbildību par SAVU veselības stāvokli
un visu nolikumā minēto informāciju.
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