
 

2021. gada Smiltenes novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā  

meiteņu un sieviešu komandām   

 
N  O  L  I  K  U  M  S 

 

 

Mērķis un uzdevumi: 

1. Iesaistīt Smiltenes novada iedzīvotājus aktīvās, regulārās sporta nodarbībās; 

2. Popularizēt pludmales volejbolu, kā vienu no populārākajiem sporta veidiem pasaulē; 

3. Sekmēt bērnu un jauniešu iesaistīšanos sporta nodarbībās; 

4. Noskaidrot Smiltenes novada labākās meiteņu un sieviešu pludmales volejbola komandas. 
 

Laiks un vieta - sacensības notiek Blomes pagasta “Jeberlejas”, smilšu volejbola laukums. 

Sacensības risinās trīs kārtās: trešdienās - 4., 11. un 18. augustā. Komandu pieteikšanās notiek 

sacensību vietā līdz pulkstens 17:30.  
 

Organizatori - sacensības organizē Smiltenes sporta centrs, sadarbībā ar Smiltenes novada 

KSMP Sporta centru. Sacensību galvenais tiesnesis Juris Bērziņš (tel. 28635717. 
 

Vecuma grupas – sacensības risināsies divās vecuma grupās: 

• Meiteņu grupa (piedalās līdz 2005. gadam dzimušās spēlētājas); 

• Sieviešu grupa (piedalās 2004. gadā dzimušas un vecākas spēlētājas) 
 

Sacensību sistēma un noteikumi: 

Sacensības risinās pēc oficiāliem pludmales volejbola noteikumiem. Katras kārtas spēļu 

sistēma tiks noteikta sacensību norises vietā pēc komandu pieteikumu saņemšanas. Par uzvaru 

kārtā komanda saņems 30 punktus, par 2v. – 22p., par 3v. – 18p., par 4v. – 15p., par 5v. – 

14p. u.t.t. Sacensību kopvērtējumā tiek vērtēta lielākā punktu summa divas kārtās. Ja divām 

vai vairāk komandām punktu summa ir vienāda, tad augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai 

ir augstāka vieta trešajā kārtā.  

Spēļu tiesāšanu pēc galvenā tiesneša norādes veic attiecīgajā brīdī nespēlējošo komandu 

pārstāves. 
 

Dalības maksa – meiteņu grupā sacensības ir bez dalības maksas; sieviešu grupā dalības 

maksa ir 2 eiro no komandas. 
 

Medicīniskais nodrošinājums: 
Katra komanda nodrošina savu spēlētāju medicīnisko aprūpi. 

Spēlētājas atbild par veselības stāvokļa atbilstību sacensību slodzei. 
 

Apbalvošana – Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un balvām. 
 

I z m a i ņ a s   N o l i k u m ā – jebkāda veida izmaiņas no Nolikumā minētā ir iespējamas 

tikai kopīgi vienojoties organizatoriem un ne mazāk, kā 75% sacensībās startējošo komandu 

pārstāvjiem. 
 

 
 

 
 


