Apstiprinu:
Garkalnes sporta centra
vadītājs J.Silovs
2022. gada __. ________

NOLIKUMS
2022. gada Garkalnes pagasta atklātajam amatieru turnīram pludmales volejbolā

MĒRĶIS UN UZDEVUMI.
Veicināt pludmales volejbola attīstību Garkalnes pagastā,
Veicināt veselīgas sportiskās konkurences attīstību starp Ropažu novada pagastiem un Vangažu pilsētu,
Noskaidrot labākās amatieru pludmales volejbola komandas Garkalnes pagasta atklātajā čempionātā,
Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu

SACENSĪBU VIETA UN LAIKS.
Sacensības notiks 5 posmos + fināls
15.06. – Upesciemā
29.06. – Upesciemā
13.07. – Upesciemā
27.07. – Upesciemā
10.08. – Upesciemā
Visu posmu sākums 18:15!!
20.08. - fināls - Upesciemā (datums un laiks tiks precizēts)

SACENSĪBU VADĪBA.
Sacensības 1organizē Sia “Alvus Lekto” sadarbībā ar Garkalnes sporta centru,
Galvenais tiesnesis Juris Silovs, m.t. 29122363
Informācijai un pieteikumiem: Uģis Ozoliņš m.t. 26592508; e-pasts ugis@gaujasregate.lv

SACENSĪBU DALĪBNIEKI.
Komandā drīkst pieteikt trīs spēlētājus; vienā posmā spēlē divi spēlētāji.
Komandā nedrīkst iekļaut spēlētājus, kuri atrodas Latvijas kopējā pludmales volejbola reitinga top 60

SACENSĪBU NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA.
Sacensības notiek pēc atvieglotiem FIVB apstiprinātiem pludmales volejbola noteikumiem.
Izspēles kārtību sacensību organizatori noteiks pēc katra posma pieteikuma termiņa beigām, atkarībā
no pieteikto komandu skaita.
Kopvērtējumā vērtē trīs labākos posmus + finālposmu.
Par posmā iegūto 1. vietu iegūst – 15 punktus, 2. vietu – 12 punktus, 3. vietu – 10 punktus, 4. vietu – 8
punktus, 5. vietu – 7 punktus, u.t.t. Fināla posmā punktus skaita dubultā.
Finālā spēlē 8 komandas - labākās sešas (ar vismaz 3 posmu ieskaiti) pēc kopvērtējuma un divas no
pārējām komandām pēc organizatoru ielūguma.
Dalība finālā obligāta; ja finālā iekļuvusī komanda, kaut kādu apsvērumu dēļ, uz finālu neierodas, tā
tiek izņemta no kopvērtējuma.

APBALVOŠANA.
Tiks apbalvotas katra posma un labākās komandas turnīra “Garkalnes kauss” kopvērtējumā,
Iespējamas organizatoru specbalvas vai atbalstītāju simpātijas balvas

PIETEIKŠANĀS.
Pieteikšanās iepriekš sūtot pieteikumu, norādot:
spēlētāju vārds, uzvārds, kontakttālrunis, pārstāvētais novads (pagasts)
uz e-pastu ugis@gaujasregate.lv vai WhatsApp 26592508.
Dalība ir apstiprināta brīdī, kad ir saņemts reģistrācijas apstiprinājums no sacensību organizatoriem.

CITI JAUTĀJUMI.
Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli.
Visi jautājumi, kas nav paredzēti šajā nolikumā, tiek risināti, savstarpēji vienojoties.
Ja dalībnieki pārkāpj nolikumu, viņi no sacensībām tiek diskvalificēti.
Iegūtie personas dati tiks izmantoti un uzglabāti atbilstoši LR normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā.
Sacensību laikā organizatoru uzņemtās fotogrāfijas un videomateriāli tiks izmantoti sacensību
publiskajos materiālos.
Ikvienam sacensību dalībniekam ir jāievēro attiecīgā brīdī spēkā esošie epidemioloģiskie drošības
pasākumi.

