
         Apstiprinu: 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs P. Rožinskis 

 

Riebiņu novada 2016. gada atklātais volejbola čempionāts 
  

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Popularizēt volejbolu novadā. 

1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam. 

1.3. Nodrošināt novada skolu jaunatnes un pieaugušo brīvā laika lietderīgu 

pavadīšanu. 

1.4. Noskaidrot novada un turnīra spēcīgāko volejbola komandu. 

 

2. Laiks un vieta 

2.1. Novada čempionāts notiek Riebiņu vidusskolas sporta zālē no šī gada 26. 

marta. Spēles notiek sestdienās un svētdienās saskaņā ar spēļu grafiku. 

2.2. Apliecinājums par komandas piedalīšanos jāiesniedz līdz šī gada 21. martam. 

 

3. Vadība 

3.1. Riebiņu novada atklāto volejbola čempionātu organizē Riebiņu novada dome 

sadarbībā ar Riebiņu vidusskolu. Galvenais tiesnesis – Rolands Naglis (tālr. 

65392641, mob. 26173320, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv). 

 

4. Dalībnieki 

4.1. Volejbola čempionāts norisinās atsevišķi sieviešu un vīriešu komandām. 

4.2. Riebiņu novada volejbola atklātajā čempionātā var piedalīties Riebiņu novada 

uzņēmumu, iestāžu un firmu darbinieki un skolu audzēkņi, izveidojot 

volejbola komandu, kā arī čempionāta organizētāju pieaicinātās komandas.  

4.3. Dalībnieku skaits komandā – 10 dalībnieki. 

 

5. Čempionāta izspēles kārtība 

5.1. Vīriešu komandām:  

5.1.1. Komandas izspēlē spēles katra ar katru viena apļa ietvaros. 

5.1.2. Pēc tam 1. – 8. vietu ieguvēji „play off” noskaidro pusfinālistus un 

finālistus. 

5.1.3. Pusfināls: (1:8 un 4:5) pāra uzvarētāji un (2:7 un 3:6) pāra uzvarētāji. 

5.1.4. Pusfināla uzvarētāji spēlē finālā, zaudētāji cīnās par trešo vietu. 

5.2. Sieviešu komandām izspēles kārtība tiks noteikta, vadoties no pieteikto 

komandu skaita. 

5.3. Punktu skaitīšanas sistēma: 

- par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0, uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, 

zaudētāji 0 punktu; 

- par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-1, uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, 

zaudētāji 0 punktu; 

- par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2, uzvarētāja komanda saņem 2 punktus, 

zaudētāji 1 punktu; 

5.4. Pamatturnīrā vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas: 

- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības; 

- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības; 
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- pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem. 

5.5. Turnīra izspēles kārtība var mainīties atkarībā no komandu skaita, iepriekš 

saskaņojot izspēles kārtību ar komandu pārstāvjiem. 

 

6. Apbalvošana 

6.1. Uzvarētājkomanda izcīna Riebiņu novada atklātā volejbola čempionāta 

kausu. Spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām. 

6.2. II un III vietu uzvarētāju komanda tiek apbalvota ar kausu un medaļām. 

6.3. Ar specbalvām tiek apbalvoti turnīra vērtīgākie spēlētāji. 

6.4. Apbalvošanas ceremonija – Riebiņu kultūras centrā. 

 

7. Finansiālie noteikumi 

7.1. Sieviešu komandas dalības maksa – EUR 30; vīriešu volejbola komandām – 

EUR 50. 

7.2. Dalības maksa samaksājama 10 dienu laikā no čempionāta sākuma, 

nesamaksāšanas gadījumā komanda tiek izslēgta no dalības turnīrā. 

7.3. Ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi (saskaņā ar izdevumu tāmi) tiek 

segti no Riebiņu novada domes piešķirtā finansējuma novada kopējo 

pasākumu finansēšanai un komandu dalības maksas. 

 

8. Speciālie noteikumi 

8.1. Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli. 

8.2. Turnīra laikā aizliegtas spēlētāju pārejas no vienas komandas uz citu. 

8.3. „Play-off”, pusfināla un fināla spēlēs drīkst startēt komandas spēlētājs, kas 

apļa izspēles ietvaros piedalījies vismaz 3 spēlēs. 

8.4. Turnīrā piedalās tikai pieteiktie spēlētāji. 

8.5. Turnīrā aizliegts spēlēt SCHENKER līgas spēlētājiem. 

8.6. Ja komanda neierodas uz spēli, komandai piešķir zaudējumu, 0 punktus (setos 

0-25) un tiek noteikta soda nauda EUR 30,00 apmērā, kura jāiemaksā līdz 

nākamajai spēlei, pretējā gadījumā tiek lemts par komandas diskvalifikāciju 

no turnīra. 

 Jebkuras izmaiņas izspēles kārtībā vai šajā nolikumā neminētajos 

punktos tiek iepriekš saskaņota ar turnīra dalībniekiem.  

 

Galvenais tiesnesis  

Rolands Naglis 

 


