
          Apstiprinu: 

                                                      Riebiņu novada domes priekšsēdētājs P. Rožinskis  

 

Pludmales volejbola turnīrs „Riebiņi 2019” 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Popularizēt pludmales volejbolu novadā. 

1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam. 

1.3. Nodrošināt novada skolu jaunatnes un pieaugušo brīvā laika lietderīgu 

pavadīšanu. 

 

2. Laiks un vieta 

2.1.Riebiņu novada pludmales volejbola turnīrs „Riebiņi 2019” (turpmāk – 

turnīrs) notiek Riebiņu novada Riebiņu pagasta Riebiņu parkā un Rušonas 

pagasta Kastīres ciematā. 

2.2.Turnīrs norisināsies:  

 1. POSMS – 20 jūlijā plkst. 10:00 Riebiņu pagasta Riebiņu parkā. 

 2. POSMS – 10. augustā plkst. 10:00 Rušonas pagasta Kastīres ciematā. 

 FINĀLS & sieviešu komandu sacensības – 17 augustā plkst. 10:00 

Riebiņu pagasta Riebiņu parkā.. 

 

3. Vadība 

3.1.Riebiņu novada turnīru organizē un vada Riebiņu novada dome. Galvenie 

tiesneši – Rolands Naglis (tālr. 26173320, 65324378) un Ainārs Kalvāns. 

 

4. Dalībnieki  

4.1.Turnīrā var piedalīties Riebiņu novada iedzīvotāji, kā arī jebkura cita 

pludmales volejbola komanda, kas atbilst un ievēro šī nolikuma prasības. 

4.2.Komandas sastāvs – 2 dalībnieki. Sieviešu komandu sacensībās – 2 

dalībnieces.  

4.3.Pieteikšanās pa tālruni 26173320 vai 65324378, bet ne vēlāk kā divas dienas 

pirms attiecīgā spēļu posma. 

4.4.Komandu skaits ierobežots. 

 

5. Dalības maksa 

5.1.Dalības maksa no vienas (vīriešu) komandas – EUR 20. Dalības maksa, 

neatkarīgi no komandas dalības vienā vai visos posmos, samaksājama 

pusstundu pirms sacensību sākuma. 

5.2.Dalības maksa no vienas sieviešu komandas – EUR 10. 

5.3.Dalības maksa noteikta par visiem posmiem. 

 

6. Turnīra izspēles kārtība 

6.1.Atkarībā no dalībnieku skaita, ar izlozes palīdzību, komandas 1. posmā tiks 

sadalītas apakšgrupās. Savstarpēji tiekas visas grupu komandas. 

6.2.Otrajā posmā izspēles kārtība: A grupas puse komandu tiek apvienotas ar B 

grupas pusi komandām. 

6.3.Trešajā posmā izspēlēs kārtība: identiska 2. posma izspēles kārtībai, taču 

grupa tiek izveidota no komandām, kas savstarpēji nav tikušās. 

6.4.Izspēles kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita!!! 



6.5.Komanda, kas uzvarējusi ar rezultātu (2:0) saņem 3 punktus; kas uzvarējusi ar 

rezultātu (2:1) saņem 2 punktus. Komanda, kas zaudējusi ar rezultātu (1:2) 

saņem 1 punktu, bet, kas zaudējusi ar rezultātu (0:2) saņem 0 punktus. 

6.6.Apakšgrupās izcīnīto pirmo divu vietu komandas spēlē krustu – A1:B2; 

B1:A2. Zaudētāji spēlē par III vietu, uzvarētāji par I vietu posma sacensībās. 

6.7.Pārējās apakšgrupu komandas vietu sadalījumu nosaka pēc principa, 

savstarpēji spēlējot – A3:B3, A4:B4 utt.. 

6.8.Atkarībā no izcīnītās vietas posmā, komanda saņem par I vietu – 1 punktu, II 

vietu – 2 punktus utt.. 

6.9.Komanda, kas neierodas uz kādu no trim posmiem, saņem par vienu punktu 

vairāk kā konkrētajā posmā komanda, kas ieguvusi pēdējo vietu. 

6.10. Finālā iekļūst kopvērtējumā 8 komandas, kas izcīnījušas mazāko 

punktu kopsummu. 

6.11. Vienādu punktu summas gadījumā vairākām komandām 

(kopvērtējumā pēc trim posmiem), tās savā starpā pārspēlē – tiekas katra ar 

katru. 

6.12. Finālā komandas tiek sadalītas divās grupās, kur pēc apļa sistēmas 

tiekas katra ar katru:  

 A grupa: I, III, 6. un 8. vieta. 

 B grupa: II, 4., 5. un 7. vieta. 

6.13. Pēc tam tiek izspēlēti pusfināli (A1 : B2; B1 : A2). Uzvarētāji spēlē 

finālā, zaudētāji spēlē par III vietu. 

6.14. Finālā (grupas turnīrā savstarpējās spēlēs) komandas spēlē līdz diviem 

uzvarētiem setiem (1. sets – līdz 15 punktiem; 2. sets – līdz 15 punktiem; 3. 

sets (ja nepieciešams) – līdz 11 punktiem). 

6.15. Pusfinālos un spēlē par III vietu un finālā punktu skaitīšana ir tāda pati, 

kā minēts šī nolikuma punktā 6.14. 

 

Jebkuras izmaiņas izspēles kārtībā vai šajā nolikumā neminētajos punktos tiek 

iepriekš saskaņota ar turnīra dalībniekiem.  

 

7. Apbalvošana 
7.1.Pirmajos divos posmos tiek apbalvota pirmo vietu ieguvusī komanda ar 

piemiņas balvām. Komandas, kas finālā un sieviešu komandu sacensībās 

izcīnījušas pirmās trīs vietas tiek apbalvotas ar Riebiņu novada medaļām, 

kausiem un pārsteiguma balvām.  

 

8. Finansiālie noteikumi 

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

no Riebiņu novada domes piešķirtā finansējuma novada kopējo pasākumu 

finansēšanai, kā arī no komandu dalības maksas. 

 

9. Speciālie noteikumi 

9.1.Spēles tiesā turnīra dalībnieki. 

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

9.3.Turnīrā piedalās tikai pieteiktie spēlētāji. 

9.4.Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli. 

 

Sacensību galvenais tiesnesis 

R. Naglis 


