Ogres novada kausa izcīņa volejbolā
N O L I KU M S
1.Mērķis.
Popularizēt volejbolu iedzīvotāju vidū;
Veicināt veselīgu dzīvesveidu;
Noskaidrot kausu ieguvēju komandas dāmām un vīriešiem;
Veicināt volejbola komandu veidošanos novados, piesaistot
jaunatnes interesi par volejbolu, kā vienu no populāriem sporta veidiem.

2.Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2017.gada 21. janvārī Ogres 1.vsk sporta hallē.
Sākums 10.00.

3.Dalībnieki.
Dāmu un vīru komandas.
Komandā var tikt pieteikti 10 spēlētāji.
Komandu pārstāvjiem jānodrošina savas komandas visu dalībnieku
iepazīstināšana ar nolikumu un galvenā tiesneša lēmumiem.
Dalībnieki sacensību laikā personīgi atbild par savu veselības
stāvokli. Tā atbilstību izvēlētai fiziskai slodzei un drošībai.

4.Vadība.
Kausa izcīņu organizē Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar
biedrību ‘’Sporta Dzīves Aģentūra’’.
Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Pamiljans (t.29188503),
e-pasts: pamiljans@inbox.lv
Par spēļu kalendāru, to apstiprināšanu un izmaiņām atbild galvenais
tiesnesis.
Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu
un galīgo lēmumu pieņemšanu atbild galvenais tiesnesis.

5.Komandu pieteikumi un dalībnieki.
Iepriekšējie pieteikumi līdz 16.janvārim 17.00
(t.29188503), e-pasts: pamiljans@inbox.lv

(t. 29449197), e-pasts: sportsogre@inbox.lv
Vārdiskie pieteikumi sacensību dienā līdz 9:30 sacensību
sekretariātā.
Vārdiskie pieteikumi uz veidlapas ar dalībnieku vārdu, uzvārdu un
parakstu, kur personīgi parakstoties pieteikuma formā, dalībnieks
apliecina, ka: piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un
izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti; apņemas necelt nekāda veida
pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā,
kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes
dēļ; viņš pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tā
atbilstību sacensību prasībām; viennozīmīgi piekrīt šim sacensību
nolikumam un apņemas to ievērot.

6.Sacensību sistēma un vērtēšana.
Spēles notiek saskaņā ar nolikumu un pēc FIVB oficiālajiem
volejbola spēles noteikumiem. Spēles notiek līdz divu setu uzvarai. Spēļu
sistēmu atkarībā no pieteikušo komandu skaita nosaka galvenais tiesnesis.
Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vietu
nosaka:
1. Pēc iegūto uz zaudēto setu attiecības visās spēlēs.
2. Pēc iegūto uz zaudēto punktu attiecības visās spēlēs.
Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par
neierašanos uz spēli 0 punktu.
Strīdīgās
tiesnesis.
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7.Apbalvošana.
Uzvarētāju komandas ( 1.-3.v.) saņem kausus, dalībnieki medaļas.
Pirmo vietu izcīnījušās komandas saņem pārsteiguma balvas.

8.Izdevumi.
Dalības maksa EUR 20.- no komandas. Dalības maksu var maksāt ar
pārskaitījumu.

