Nolikums.
1. Mērķis:
1.1. Popularizēt sportisku, aktīvu dzīvesveidu.
1.2. Veicināt volejbola attīstību Jelgavas novadā ( Valgundes pagastā ).
1.3. Noskaidrot labākos, atraktīvākos volejbola spēlētājus novadā.
2. Vieta un laiks:
2.1 Sacensības notiks 2018.gada 26.janvārī Jelgavas novada, Valgundes pagasta, sporta
hallē uz diviem volejbola laukumiem.
2.2 Pieteikšanās sieviešu (meiteņu) komandām no 18.55-19.00,.
2.3.Sacensību sākums plkst.19.00
2.4. Pārējām komandām ierodoties sacensību norises vietā no 20:30 līdz 21:00.
2.5. Sacensību sākums plkst.: 21:00.
3. Sacensību vadība:
Sacensības organizē Valgundes pagasta pārvalde sadarbībā ar Valgundes sporta halles vadītāju Sarmīti
Belti un Valgundes volejbola komandas spēlētāju, Nakts turnīra galveno tiesnesi Arni Bergmani.

4. Sacensību dalībnieki:
4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens volejbola spēlēt gribētājs, kuri uz sacensības norises dienu
ir sasnieguši 18 gadu vecumu un vēlas aktīvi pavadīt laiku kopā ar draudzīgiem, sportiskiem, atraktīviem
cilvēkiem. Komanda sastāv no diviem spēlētājiem ( vīr.,+ vīr.) , ( siev,.+ siev.) , ( vīr.,+ siev.).
4.2. Ja komandā spēlē viena sieviete (meitene), komanda sāk spēli ar rezultātu 4:0.
4.3. Ja komandā spēlē divas sievietes (meitenes), viņas sāk spēli ar 7:0.
4.4. Ja komandā spēlē jaunieši līdz 16 gadu vecumam, viņi sāk spēli ar 5:0.
4.5. Ja komandā spēlē viens jaunietis līdz 16 gadu vecumam, viņi sāk spēli ar 3:0.
4.5. Sieviešu (meiteņu) komandas tiks vērtētas atsevišķi, pēc augstāk iegūtajām vietām kopējā
vērtējumā.

5. Sacensību izspēles sistēma:
5.1. Sacensības notiks pēc starptautiskajiem volejbola noteikumiem, bet nianses tiks izskaidrotas
norises vietā, pirms sacensību sākuma.
5.2. Izspēles sistēma tiek paziņota sacensību dienā. Tā tiek izvēlēta atkarībā no pieteikušo
komandu skaita.
5.3. Sacensības tiks organizētas sadalot komandas apakšgrupās, pēc kurām sekos divu mīnusu
izspēles sistēma, atkarībā no pieteikušos komandu skaita.

6. Medicīniskais nodrošinājums:
6.1. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar parakstu apstiprina
komandas pieteikumā.
6.2. Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības
izsaukšanu uz sacensību norises vietu.
7. Apbalvošana:
Sacensību uzvarētāji Monstru , Gandarījuma, Sieviešu un Mix grupās, kā arī apakšējo piespēļu konkursā, balvās saņems
vkvalgunde īpašos uzvarētāju kreklus un medaļas.
8. Tiesneši un tiesāšana: Sacensību organizatori nodrošina 2 volejbola tiesnešus, kas nodrošinās volejbola noteikumu
ievērošanu līdz pat sacensību noslēgumam.
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