
APSTIPRINU 
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes 
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VOLEJBUMS 2019 
NOLIKUMS 

 
1. Mērķis un uzdevums 

1. 1.  Ieinteresēt un iesaistīt jauniešus un pieaugušos pludmales volejbola spēles apgūšanā. 
1.2.  Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. 
1.3. Radīt iespēju piedalīties interesantās sacensībās, spēlējot pludmales volejbolu brīvdabas 
laukumos. 
 

2. Laiks un vieta 
2.1. Pludmales volejbols sievietēm notiks 19.07.2019. plkst.15.00 Lāčplēša ielā 28, Līvānos. 
2.2. Pludmales volejbols vīriešiem notiks 20.07.2018. plkst. 11.00 Lāčplēša ielā 28, Līvānos. 
2.3. Pieteikšanās sacensībām notiek vienu stundu pirms sacensību sākuma. 
 

3. Organizatori 
3.1. Sacensības organizē Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) 
“Kvartāls”. Galvenais tiesnesis – Mārtiņš Vucenlazdāns. 
 

4. Dalībnieki 
        4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs.  
        4.2. Vīrieši spēlē uz smilšu laukumiem 2 : 2 , seniori 40+ – 3 spēlētāji, sievietes 2 : 2, seniores 35+ 

– 3 spēlētājas. 
 

5.  Sarīkošanas kārtība, vērtēšana 
       5.1. Spēles tiesāšana notiek saskaņā ar starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola spēles 

noteikumiem.  
       5.2. Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas, un tā tiks izvēlēta atkarībā no 

pieteikušos komandu skaita. Spēles tiesā zaudētājkomandu dalībnieki. 
       5.3. Augstāku vietu izcīna komanda, kura ieguvusi vairāk punktu.  
       5.4. Kopvērtējumā vienādu punktu gadījumā vietu secība tiek noteikta, pamatojoties uz koeficientu. 
 
6. Apbalvošana 

6.1.  Godalgoto vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar  medaļām un kausiem. 
 

7. Finanšu nosacījumi 
7.1.  Dalībnieku ierašanās uz komandējošās organizācijas vai pašu sportistu rēķina.  
7.2.  Izdevumus, kas saistīti ar apbalvošanu un sacensību organizēšanu, sedz JIC “Kvartāls”. 

 
8. Speciālie noteikumi 

8.1. Sacensību dalībnieki personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai 
fiziskajai slodzei. 

8.2. Sacensību laikā organizatori var veikt fotogrāfiju un video uzņemšanu ar mērķi izmantot tos 
sacensību publiskajos materiālos. Dalība sacensībās tiek uzskatīta par piekrišanu attēlu 
uzņemšanai. Dalībniekiem ir tiesības pēc sacensībām vērsties pie organizatora un lūgt izdzēst 
publicētos attēlus, kuros redzama konkrētā persona. 

 
 
Nolikumu sagatavoja: 
Līvānu novada Multifunkcionālā  jaunatnes 
iniciatīvu centra "Kvartāls" 
vadītājas vietniece Mārīte Vilcāne _________________________  
 


