
Liepnas nakts volejbola turnīrs 
 2019 

NOLIKUMS 
  
1. Mērķis un uzdevumi 
1.1. Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un volejbola spēli. 
1.2. Organizēt pludmales volejbola sacensības, ievērojot godīgas spēles principus. 
1.3. Sacensību organizēšanā iesaistīt Liepnas pagasta iedzīvotājus 
1.4. Noskaidrot labākos volejbolistus novadā un ārpus tā. 
1.5. Iepazīt un popularizēt Liepnas pagastu. 
  
2. Sacensību vadība 
2.1. Nakts volejbolu, Liepnas pagasta svētku ietvaros, organizē Liepnas jauniešu saime. 
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Spirks 
  
3. Laiks un vieta 
3.1. Sacensības notiks 2019. gada 26. jūlijā Liepnā, atpūtas vietā ‘’ Cālenītis’’ 
3.2. Reģistrēšanās sākums plkst. 19:00 līdz plkst. 19:50 
3.3. Sacensību sākums plkst. 20:00 
  
4. Dalībnieki 
4.1. Spēlētāji drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu 
4.2. Spēlētāji, pieteikumā, ar savu parakstu apliecina, ka viņu veselības stāvoklis atbilst tam, lai              
piedalītos sporta sacensībās. 
4.3. Katra komanda drīkst pieteikt 2 spēlētājus. 
4.4. Komandām jābūt vienādas krāsas sporta krekliem. 
4.5. Piedalās dalībnieki no 16 gadiem 
4.6. Volejbola sacensībās piedalās Alūksnes un citu novadu iedzīvotāji 
4.7. Komandu skaits ir ierobežots. Kopā noteikts max. 35 komandas, priekšroka tiek dota komandām,              
kuras ātrāk nosūtīs dalībnieku pieteikumus. 
4.8. Spēles notiek 3 grupās: sieviešu, vīriešu un jauktā konkurencē 
  
5. Pieteikšanās 
5.1. Turnīrā piedalās komandas, kuras iesūtījušas dalībnieku pieteikumu līdz 2019.gada 19. jūlijam,            
plkst. 23:59 (Komandas nosaukums, pārstāvja e-pasts, tel.nr.) uz e-pastu         
liepnas.jauniesi@gmail.com, Liepnas jauniešu saimes facebook un instagram kontos, pa tālr. –           
26317742, 29433409, 28796962) vai reģistrējoties sacensību dienā no plkst. 19:00 līdz plkst. 19:50             
atpūtas vietā ’’Cālenītis’’ 
  
6. Finanses 
6.1. Dalības maksa 6,- eur no komandas 
  



7. Norise un vērtēšana 
7.1. Spēles formāts 2:2 
7.2. Spēles ilgums: spēle norit līdz 21 punktam 
7.3. Posmu izspēles sistēmu, setu garumu un skaitu nosaka organizatori, ņemot vērā pieteikto             
komandu skaitu. 
7.4. Komandas var tikt sadalītas apakšgrupās. 
7.5. Punktu skaitīšana sekojoša: 

7.5.1. Uzvara spēlē – 2 punkti, zaudējums – 1 punkts, neierašanās – 0 punkti; 
7.6. Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina, savstarpēji             
vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem galvenais tiesnesis. 
  
8.  Nodrošinājums 
8.1. Komandas pašas sedz izdevumus, kas radušies ar piedalīšanos, individuālo inventāru un            
nokļūšanu uz spēlēm. 
8.2. Pie sekretariāta būs pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 
8.3. Spēlētāji un pārstāvji par savas veselības stāvokli sacensībās atbild paši un to ar savu parakstu                
apliecina komandas vārdiskajā pieteikumā 
  
9. Apbalvošana 
9.1. Komandas, kuras iegūs 1.-3. vietai, tiks apbalvotas ar medaļām un kausiem, kā arī dažādām               
specbalvām. 
9.2. Katrs spēlētājs tiks apbalvots ar pateicību un pateicības medaļu 
9.3. Apbalvošana norisināsies noslēgumā, atpūtas vietā ‘’ Cālenītis’’ 
  
10. Spēļu sodi 
10.1. Par jebkura dalībnieka vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem vai agresīvu uzvedību pret             
jebkuru citu dalībnieku spēles laikā spēles dalībnieks tiek izslēgts no turnīra. 
10.2. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā spēles laikā spēles dalībnieki un komandas tiek              
diskvalificētas no turnīra. 
10.3. Par sekretariāta un organizatoru fizisku, morālu aizskaršanu (tīšu sitienu, grūdienu, drēbju            
plēšanu, lamāšanos) dalībnieks un komandas tiek diskvalificētas no turnīra. 
10.4. Par tīšu sacensību norises vietas inventāra, aprīkojuma bojāšanu dalībniekam sods pēc nodarītā             
lieluma. 
  
11. Citi noteikumi 
11.1. Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemtos videomateriālus un fotogrāfijas           
publiskajos masu saziņas līdzekļos bez saskaņošanas ar  tajās redzamajām personām. 
11.2 Ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. 
11.3  Pirms sacensībām iesildīties, lai samazinātu traumu risku. 
11.4.  Pasākuma laikā dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. 
  
 
Nolikumu sagatavoja “Liepnas jauniešu saime” 
2019.gadā 



  
  
  
  
  
 


