NOLIKUMS

Ulbrokas ezera kauss pludmales volejbolā 2022
1. Mērķi:
1.1. Attīstīt amatieru sportu Ropažu novadā;
1.2. Veicināt veselīga dzīvesveida kultūru Ropažu novada un tā apkārtnes iedzīvotājiem;
1.3. Noskaidrot 2022.gada vasaras labākās amatieru pludmales volejbola komandas
Ropažu novadā.
2. Turnīra norises vieta un laiks:
2.1. Turnīrs tiek aizvadīts Ulbrokā, UZ Ulbrokas ezera pludmales volejbola laukumiem;
2.2. Turnīrs tiek aizvadīts trešdienu vakaros sākot no plkst.18:00;
2.3. Turnīrs norisināsies 12 posmos sākot no 15.06.2022 līdz 31.08.2022:
Posmu datumi vīriešu konkurencē
Posmu datumi sieviešu konkurencē
1.posms – 15.06.2022
1.posms – 22.06.2022
2.posms – 29.06.2022
2.posms – 13.07.2022
3.posms – 06.07.2022
3.posms – 27.07.2022
4.posms – 20.07.2022
4.posms – 10.08.2022
5.posms – 03.08.2022
5.posms (Fināli) – 24.08.2022
6.posms – 17.08.2022
7.posms (Fināli) – 31.08.2022
3. Pieteikšanās turnīram:
3.1. Pieteikšanās uz katru posmu sākas norises posma nedēļas pirmdienā plkst.10:00;
3.2. Reģistrācija turnīra posmam beidzas, kad ir pieteikušās 10 komandas;
3.3. Pieteikšanās turnīra posmam iespējama nosūtot pieteikuma SMS vai Whatsapp ziņu
uz mobilo tālruni 29525950 (Rihards), norādot komandas dalībnieku vārdus un
uzvārdus;
3.4. Dalība turnīram tiek apstiprināta, kad tiek saņemta atbildes apstiprinājuma ziņa no
turnīra organizatoriem, ka reģistrācija ir veiksmīga.
4. Turnīra organizatori:
4.1. Turnīru organizē Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Sports
Stopiņiem” un Ulbrokas sporta kompleksu.
5. Turnīra dalības nosacījumi:
5.1. Dalība turnīrā ir bez maksas;
5.2. Katra posma maksimālais komandu skaits – 10 komandas;
5.3. Katrā komandā turnīra laikā drīkst būt pieteikti 3 spēlētāji, posma dienā piedalīties
var tikai 2 dalībnieki;
6. Turnīra izspēles sistēma un vērtēšana:
6.1. Katrā posmā 10 komandas tiek sadalītas 2 grupās pa 5 komandām;
6.2. Grupu ietvaros katra komanda izspēlē savstarpējās spēles ar pārējām grupas
komandām līdz 15 punktiem ar 2 punktu pārsvaru;
6.3. Par uzvaru grupā tiek piešķirti 2 punkti, par zaudējumu 1 punkts, vienādu punktu
gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir labāka kopējā iegūto un zaudēto
punktu attiecība, ja arī tā ir vienāda, tad tiek ņemts vērā savstarpējās spēles
rezultāts;

6.4. Izslēgšanas spēlēs iekļūst katras grupas 1.-4.vieta, kas attiecīgi turpina turnīru pēc
vienmīnusa sistēmas:
A grupa
B grupa
1.vieta
Pret
4.vieta
2.vieta
Pret
3.vieta
3.vieta
Pret
2.vieta
4.vieta
Pret
1.vieta
6.5. Izslēgšanas spēlēs, pusfinālos un finālos spēles norisinās līdz 21 punktam ar 2
punktu pārsvaru;
6.6. Grupu spēles tiesā paši spēlētāji, izslēgšanas spēles tiesā organizatori. Tiesāšanas
grafiks tiks izveidots kopā ar grupu izlozi turnīra dienā;
6.7. Atkarībā no posmā iegūtās vietas, katrai komandai tiek piešķirts attiecīgs punktu
skaits, kas pēc katra posma veidos komandu reitingu:
Vieta Punkti
1.
15
2.
12
3.
9
4.
7
5.
6
6.
5
7.
4
8.
3
9.
2
10.
1
6.8. Pēc pirmā posma rezultātiem nākamajos posmos komandas tiek izliktas grupās pēc
iegūtajiem reitinga punktiem, ja piesakās jaunas komandas, tās tiek pielozētas
grupās pēc nejaušības principa;
6.9. Kopvērtējuma uzvarētāju noskaidrošanai tiek ņemti vērā labāko 5 posmu rezultāti
vīriešu un labāko 3 posmu rezultāti sieviešu konkurencēs, tajā skaitā Finālposma
rezultāti;
6.10.
Finālposmā dalības priekšroka būs komandām, kas līdz finālposmam
atradīsies kopējā reitinga TOP 10 komandu starpā;
6.11.
Ja kopvērtējumā 2 vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits,
augstāku vietu ieņems komanda, kas piedalījusies vairāk posmos.
6.12.
Kopvērtējumā tiek apbalvoti tikai 2 dalībnieki, ja turnīra laikā ir bijuši
pieteikti 3, kā norādīts 5.3.punktā
7. Apbalvošana:
7.1. Katrā posmā ar organizatoru sarūpētām balvām un medaļām tiek apbalvotas pirmās
3 vietas. Kopvērtējuma pirmās 3 vietas tiek apbalvotas ar kausiem un organizatoru
sagādātajām balvām, bet kopvērtējuma uzvarētāji iegūs galveno balvu – dāvanu
karti 110eur vērtībā no atbalstītāja Kublito.lv
8. Organizatoriskie jautājumi:
8.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apstiprina, ka paši ir atbildīgi par savu veselības
stāvokli;
8.2. Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar organizatoriem pa
mob.nr.29525950 (Rihards) vai 28672505 (Mārtiņš).

