
PASĀKUMA “TePaT” JUMPRAVĀ  

PLUDMALES VOLEJBOLA SACENSĪBU 

 NOLIKUMS  

 

1.MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
1. Popularizēt un attīstīt pludmales volejbolu Jumpravas un Ogres novada iedzīvotājiem. 

2. Uz godīgas cīņas un savstarpējās cieņas principiem noteikt uzvarētāju katrā no spēlēm. 

3. Lietderīgi izmantot brīvo laiku, pievēršoties sporta aktivitātēm.  

4. Paaugstināt sportisko meistarību un fizisko sagatavotību, veicināt veselīgu dzīves veidu, un 

prasmi sabalansēt fizisko aktivitāšu apjomu. 

5. Ieinteresēt mazāk aktīvos novada iedzīvotājus fiziski aktīvā un veselīgā dzīvesveidā. 

 

2.SACENSĪBU VADĪBA 
1. Sacensības organizē LdNKC struktūrvienība Jumpravas kultūras nams un  Lielvārdes Sporta 

centrs. 

2. Par spēļu rīkošanu un norisi atbild sacensību galvenais tiesnesis – Kristaps Skudra un 

komandu pārstāvji. 

3. Informācija par sacensībām pieejama https://www.facebook.com/jumpravakultura 

 

3.VIETA UN LAIKS 
 Pludmales volejbola sacensības norisināsies 2022. gada 3. septembrī Jumpravā, Ogres novadā,  

pludmales volejbola laukumā Jumpravas Estrādes parkā. Spēļu sākums no plkst.12.30. 

 

4.DALĪBNIEKI 
1. Pludmales volejbola sacensībās piedalās Jumpravas pagasta iedzīvotāji, kā arī Ogres novada 

vīriešu, sieviešu un apvienoto (mix) grupu pludmales volejbola cienītāji. 

2. Lielākais pieteikto komandu skaits vīriešu grupā – 20 komandas; sieviešu grupā – 10 

komandas; mix grupā – 10 komandas. 

3. Pludmales volejbola sacensības notiek 2 pret 2. 

4. Komandas pārstāvis reģistrējoties aizpilda pieteikumu anketu, kurā katrs dalībnieks ar savu 

parakstu apliecina atbildību par savu veselības stāvokli un iepazīšanos ar sacensību nolikumu. 

5. Komandas pārstāvis anketā norāda komandas nosaukumu, dalībnieka sastāvu, savu tālruņa nr.  

6. Komandas pārstāvis ir atbildīgs par komandas dalību sacensībās. 

7. Dalība ir bez maksas. 

 

5.REĢISTRĒŠANĀS 

Komandu reģistrēšanās notiek sacensību dienā no plkst.12.00 līdz 12.30. 

 

6. NOTEIKUMI 
1. Sacensības notiek pēc FIVB pludmales volejbola noteikumiem. 

2. Izspēļu sistēma tiks precizēta sacensību dienā atkarībā no pieteikto komandu daudzuma. 

3. Sacensību laikā tiek ievērots godīgas spēles princips. 

4. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna komanda: 

 pēc uzvarēto setu skaita; 

 pēc punktiem savstarpējās spēlēs; 

 pēc kopējo punktu attiecības. 

 

7. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA 
1. Atkarībā no pieteikto komandu skaita, tiks lemts par izspēles kārtību sacensību dienā. 

https://www.facebook.com/jumpravakultura


2. Komanda, kura spēli zaudē, tiesā nākamo spēli uz laukuma, kurā zaudēja. 

 

8.APBALVOŠANA 
Sacensību uzvarētājus apbalvo ar medaļām un pārsteiguma balvām no sponsoriem. 

 

9.DAŽĀDI 
1. Visus jautājumus, kuri nav iekļauti sacensību nolikumā organizatori un dalībnieki apspriež, 

savstarpēji vienojoties, sacensību dienā pirms sacensību sākuma.  

2. Strīdus un konflikta situācijās lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. 

3. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā. 

4. Sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselību. Organizators neuzņemas atbildību par 

personai nodarītajiem materiālajiem un fiziskajiem zaudējumiem un traumām. 

 

 

 

 

 


