
Apstiprināts: 

Ķekavas novada pašvaldība 

sporta aģentūras direktore D. Cīrule 

2015. gada 7. jūlijā 

 

 

 

Ķekavas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā 2015 

 
Nolikums 

 
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1.1 Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Ķekavas novadā.  

1.2 Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu. 

1.3 Paplašināt Ķekavas novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā. 

1.4 Noskaidrot 2015. gada vasaras sezonas pludmales volejbola labākās komandas MIX un 

kungu grupu konkurencē. 

2. VIETA UN LAIKS 

2.1 Ķekavas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā norisināsies no 2015. gada 19.jūlija 

līdz 2015. gada 23. augustam, Ķekavā, Fortius laukumā pie Ķekavas sporta kluba. 

2.2 Čempionāts norisināsies četros posmos: 

2.2.1. 1.posms (P/f Ķekava) – 19.jūlijā (kungu un MIX grupa), 2.posms (SIA Melnā kafija) – 

29.jūlijā (kungu grupa), 3.posms (Elvi) – 9.augusts (kungu un MIX grupa), Finālposms – 23.augustā 

(kungu grupa). 

2.3 Čempionāts notiek pēc posmu principa, trešdienas posmu sākums pl.18.30, svētdienu posmu 

sākums pl.11.00. Rezultāti un foto būs pieejami http://sports.kekava.lv. 

3. ČEMPIONĀTU VADĪBA 

3.1 Ķekavas novada atklāto čempionātu pludmales volejbolā organizē Ķekavas novada 

pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar sporta aģentūru “VissVolejbolam.lv”. 

3.2 Čempionātu galvenais tiesnesis ir Mārtiņš Kirsānovs (T. 20228873, martins@vissvolejbolam.lv ) 

4. DALĪBNIEKI 

4.1 Čempionāts tiks sadalīts divās grupās. Kungu un MIX grupa. 

4.2 Kungu grupā drīkst startēt tikai tie spēlētāji, kas neatrodas 2014/2015. gada Latvijas labāko 

reitinga Top 100. Ja viens no dalībniekiem ir reitinga Top 100, tad otrs dalībnieks reitingā drīkst 

atrasties zemāk par Top 100 vai reitingā neatrodas vispār.  

4.3 Kungu grupā drīkst startēt tikai kungi. 

4.4 Kungu grupā būs iespēja piedalīties trīs posmos. 

4.5 Finālposmā (kungu grupā) startē pirmās sešpadsmit labākās komandas. Vērā ņemot visus 

posmus, kurus komanda ir nospēlējusi.  

4.6 Viena posma ietvaros var piedalīties tikai divi spēlētāji, kuri ir pieteikti uz attiecīgo posmu. 

(Attiecas gan kungu, gan MIX grupai). 

4.7 Katrā posmā dalībnieks var startēt tikai vienā grupā (kungu vai MIX grupā).  

4.8 MIX grupā var startēt viena sieviete un vīrietis vai arī divas sievietes, divi vīriešu startēt nedrīkst.  

4.9 MIX grupā būs iespēja startēt divos posmos, pēc abu posmu kopvērtējuma tiks noteikts 

uzvarētājs, MIX grupai finālposms nav.   

 

5. REĢISTRĒŠANĀS UN FINANSES 

5.1 Pieteikšanās sacensībām notiek elektroniski, nosūtot pieteikumu uz elektronisko pasta adresi – 

sports@kekava.lv , norādot abu dalībnieku vārdus uzvārdus, komandas nosaukumā, izmantojiet abu 

spēlētāju uzvārdus, piemēram Bērziņš/Kļaviņš, dzimšanas datus, grupu, kurā komanda startēs, 

telefona numuru. 

http://sports.kekava.lv/
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5.2 Pieteikumi un dalības maksa vairs netiek pieņemta pēc : otrdienas plkst. 24:00 uz trešdienas 

posmu, sestdienās plkst. 17.00 uz svētdienas posmiem konkrētā posma nedēļā. 

5.3 Ja komanda ir pieteikusies elektroniski, ievērojot punktu 5.2, tad komandas dalības maksa katrā 

posmā kungu un MIX grupā ir 10 EUR, finālposmā bezmaksas. 

5.4 Ja komanda nav iepriekš pieteikusies elektroniski vai pieteikusies vēlāk par punktu 5.2 

minētajiem laikiem, tad tai ir iespēja pieteikties uz vietas, bet ne vēlāk kā 30 minūtes līdz 

sacensību sākumam. Ja komanda piesakās uz vietas, tad dalības maksa par katru posmu kungu un 

MIX grupā ir 15 EUR. 

5.5 Dalības maksa ir jāveic ar pārskaitījumu, skatīt nolikuma 12.punktu (izņēmums, ja komanda 

piesakās sacensību dienā, tad jāveic maksājums pie galvenā tiesneša). Ja dalības maksa 

netiek samaksāta, komanda nepiedalās izlozē un sacensību posmā. 

5.6 Trešdienās reģistrēšanās notiek no 18.00 – 18.30. 18.30 notiek tehniskā sanāksme un 

izloze, 18.45 sākas pirmās kārtas spēles. 

5.7 Svētdienās reģistrēšanās notiek no 10.30 – 11.00. 11.00 notiek tehniskā sanāksme un izloze, 

11.15 sākas pirmās kārtas spēles. 

6. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA 

6.1 Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta atkarībā no 

pieteikušos komandu skaita. 

6.2 Sacensības norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem, bet ar 

atrunātām organizatoru izmaiņām, par kurām tiks informēts pirms katra posma izlozes. 

6.3 Sacensību kalendārs, nākamo spēļu grafiki un rezultāti būs atrodami sekretariātā. 

6.4 Organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības mainīt izspēles sistēmu atkarībā no laika 

apstākļiem un citiem neparedzētiem gadījumiem. 

6.5 Visa čempionāta laikā tiek ievērots godīgas spēles princips. 

6.6 Spēles tiesā organizatora piesaistīti tiesneši, taču ja gadījumā nav, tad tiesā paši spēlētāji, kurus 

nosaka galvenais tiesnesis.  

6.7 Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 

7. KOPVĒRTĒJUMA UN FINĀLA VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

7.1 Katrai komandai par aizvadīto čempionāta posmu tiek piešķirts attiecīgs punktu skaits no 

ieņemtās vietas. 1. vieta – 100 punkti, 2. vieta – 92 punkti, 3.vieta – 84 punkti, 4.vieta – 76 

punkti, 5.vieta – 68 punkti, 6.vieta – 60 punkti, 7.vieta – 52 punkti, 8.vieta – 44 punkti, 9.vieta – 

36 punkti, 10.vieta – 28 punkti, 11.vieta – 20 punkti, 12.vieta – 12 punkti, 13.vieta – 10 punkti, 

14.vieta – 8 punkti, 15.vieta – 6punkti, 16. vieta – 4 punkti, 17.vieta un uz leju – 2 punkti. 

7.2 Punkti komandai tiek piešķirti kopā. 

7.3 Fināla posmā (kungu grupā) startēs tikai sezonas sešpadsmit labākās komandas, kuras tiks 

noteiktas pēc aizvadītās sezonas 3 posmiem kopā. 

7.4 Fināla posmu spēlēs, sešpadsmit labākās komandas tiks sadalītas attiecīgi pēc iegūtās vietas 

kopvērtējumā : 1. vieta spēlēs ar 16. vietu, 2. vieta ar 15.vietu, 3. vieta ar 14.vietu utt. 

7.5 Fināla posms tiks spēlēts pēc divmīnusa sistēmas. 

7.6 Spēles seti finālā – divi līdz 15 punktiem, ja nepieciešams trešais līdz 7 punktiem, ar divu 

punktu pārsvaru. 

8. APBALVOŠANA 

8.1 Regulārās sezonas kopvērtējumā kungu grupas 1.vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar pārsteiguma 

balvu. 

8.2 Fināla posmā 1.-6.vietas uzvarētāji Kungu grupā tiks apbalvoti ar naudas un pārsteigumu balvām. 

8.3 MIX grupas kopvērtējumā tiks apbalvotas 1.-4.vietas ar naudas un pārsteigumu balvām (skaitot 

abus divus posmus kopā). 

8.3 Naudas balvu fonds ir 500 EUR, ko nodrošina Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.  

Kungu grupā balvu fonds : 1. vieta – 100 EUR, 2. vieta – 80 EUR, 3. vieta – 60 EUR, 4.vieta - 50 

EUR, 5.vieta – 40 EUR, 6.vieta – 30 EUR. MIX grupas balvu fonds : 1. vieta – 50 EUR, 2. vieta – 40 

EUR, 3. vieta – 30 EUR, 4.vieta – 20 EUR. 

 

 

9. STRĪDUS SITUĀCIJAS 



9.1 Strīdus situācijas tiek risinātas apspriežoties ar galveno tiesnesi. 

9.2 Par apzinātu negodīgu rīcību sacensību organizatori patur tiesības komandu diskvalificēt no 

attiecīgā posma un ieskaitē piešķirt 0 punktus. Ja apzināta negodīga rīcība atkārtojas čempionāta 

laikā, komanda tiek izslēgta no visa turnīra līdz sezonas beigām. 

9.3 Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo 

lēmumu, kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža. 

10. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

10.1 Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, piedaloties “Ķekavas novada 

atklātā čempionātā pludmales volejbolā” sacensībās. 

10.2 Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības 

izsaukšanu uz sacensību norises vietu. 

11. REZULTĀTI 

11.1 Sacensību nolikums, kalendārs un rezultāti būs pieejami un http://sports.kekava.lv  

mājas lapā. 

12. REKVIZĪTI 

12.1 Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu :  

Maksājuma mērķī norādiet – Dalības maksa Ķekavas nov. atkl. pludmales volejbola čempionātā, 

komandas nosaukums. 
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