
                                                              DALINU JUNIOR BEACH  
 
                                                                                          N O L I K U M S 
 
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 
1.1. Paplašināt Valmieras un Vidzemes reģiona  bērnu  unn jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas vasarā. 
1.2. Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti reģionā. 
1.3. Popularizēt  Daliņu pludmali un veicināt  sabiedrībā viedokli par to kā saturīgu bŗivā laika pavadīšanas vietu. 
1.4. Noskaidrot 2017. gada vasaras sezonas pludmales volejbola  labākās komandas meiteņu un zēnu grupās . 
 
2. VIETA UN LAIKS 
2.1. Pludmales volejbola turnīrs „DALINU JUNIOR BEACH 2017"norisināsies no 2017.gada 2.Jūlija  līdz 20.augustam, 
Valmierā, Daliņu pludmalē. 
2.2. Turnīrs notiek pēc posmu principa, svētdienās posmu sākums plkst. 11.00 
1.posms  - 2.jūlijs; 2.posms - 9.jūlijs; 3.posms -  30.jūlijs; 
4.posms  - 13.augusts;  5.posms - 20.augusts 
 
3. TURNĪRA VADĪBA 
3.1. Pludmales volejbola turnīru „DALINU JUNIOR BEACH 2017 " organizē SIA „Vidzemes  Olimpiskais centrs”  
Galvenais tiesnesis Ivars Polks (mob. tālrunis 29233278), e-pasts: info@vocsports.lv). 
 
4. DALĪBNIEKI 
4.1. Turnīrā var piedalīties: 
 
Debitantu grupa  zēni, meitenes (2001 dz.g. un jaunāki) 
Junioru grupa  zēni (2000-1997 dz.g.) 
 
4.2. Dalībniekiem ir iespēja piedalīties 5  posmos. Turnīra kopvērtējuma tabulā tiks ņemti vērā 4 labāko posmu 
rezultāti. 
4.3. Viena posma ietvaros komandā var piedalīties tikai divi (2) spēlētāji, kuri ir pieteikti uz attiecīgo posmu. 
4.4. Zēnu grupas konkurencē var piedalīties jauktā meiteņu  zēnu  vai meiteņu komanda, bet meiteņu  turnīrā zēni 
piedalīties nevar. 
 
5. REĢISTRĒŠANĀS UN FINANSES 
5.1. Dalības maksa no komandas 2 EUR 
Pieteikšanās turnīram notiek pasākuma dienā uz vietas  no plkst 11:00-11:15.Līdz personu apliecinošs dokuments ! 
11:15 -11:30 tehniskā sanāksme, izloze, iesildīšanās 
11:30 sākas pirmās kārtas spēles 
 
6. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA 
6.1. Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta atkarībā no pieteikušos komandu 
skaita. Parasti organizatori piedāvā spēlēt grupu turnīru. 
6.2. Sacensības norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem, bet ar atrunātām organizatoru 
izmaiņām, par kurām tiks informēts pirms katra posma izlozes. 
6.3. Sākot no 2. posma, būs izliktās komandas (spēcīgākie pāri pēc „DALINU JUNIOR BEACH2017" kopvērtējuma 
reitinga), kuras tiks noteiktas pēc kopvērtējuma rezultātiem. Izliktās komandas tiks salozētas atsevišķās grupās. 
6.4. Sacensību kalendārs, nākamo spēļu grafiki un rezultāti būs atrodami sekretariātā. 
6.5. Visas konkrētā posma spēles tiesā paši dalībnieki no komandām, kuras dotajā brīdī nespēlē. Tiks izveidots 
tiesāšanas grafiks sacensību norises vietā. 
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6.6. Organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības mainīt izspēles sistēmu atkarībā no laika apstākļiem un citiem 
neparedzētiem gadījumiem (piemēram tumsas iestāšanās, negaiss u.c.) 
6.7. Visa čempionāta laikā tiek ievērots godīgas spēles princips. 
 
7. KOPVĒRTĒJUMA VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 
7.1 Katrai komandai par aizvadīto čempionāta posmu tiek piešķirts attiecīgs punktu skaits atkarībā no ieņemtās 
vietas. 1. vieta – 50 punkti, 2.v – 43, 3.v – 38, 4.v – 35, 5.v – 32, 6.v – 30, 7.v – 28, 8.v – 26, 9.v – 24, 10.v – 22.... utt.  
7.2. Punkti tiek piešķirti komandai kopā. Komandā sezonas laikā drīkst spēlēt ne vairāk kā trīs (3) spēlētāji, bet 
kopvērtējuma galveno balvu var iegūt tikai divi (2) komandas spēlētāji pēc pašas komandas izvēles 
 
 
8. APBALVOŠANA 
8.1. Katrā posmā tiks apbalvotas pirmās trīs vietas, kā arī visi dalībnieki ar pārsteiguma balviņām. 
8.2. Pēdējā noslēguma posmā pie organizatoru sarūpētām balvām tiks kopvērtējuma ieskaites uzvarētāji gan zēnu, 
gan meiteņu konkurencē. Pavisam apbalvoti tiks kopvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvēji zēnu un   meiteņu  turnīrā. 
 
9. STRĪDUS SITUĀCIJAS 
9.1. Strīdu situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi. 
9.2. Par apzinātu negodīgu rīcību sacensību organizatori patur tiesības komandu diskvalificēt no attiecīgā posma un 
ieskaitē piešķirt 0 punktus. Ja apzināta negodīga rīcība atkārtojas otro (2.) reizi čempionāta laikā, komanda tiek 
izslēgta no visa turnīra. 
9.3. 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.  
10.2  Uz vietas sekretariātā būs  aptieciņa un medicīnas soma. 
10.3. Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz 
sacensību norises vietu. 
 


