NOLIKUMS
1.

Baldones atklātais čempionāts pludmales volejbolā trijos posmos sievietēm un vīriešiem.
Sacensību vadība.
Sacensības organizē Baldones novada dome, Sporta komplekss, galvenais tiesnesis Edgars Brigmanis.

2.

Sacensību norises laiks un vieta.
Sacensības notiek trijos posmos:
1. Posms 23. Jūlijs (pieteiekšanās līdz 21. Jūlijam)
2. Posms 5. Augusts (pieteikšanās līdz 3. augustam
3. Posms 20. Augusts (Pieteikšanās līdz 18. Augustam)
Sacensību vieta ir Baldones sporta komplekss. Baldonē, Iecavas iela 2a.- Komandureģistrēšanās no pl. 9.00 –
9.35 Sacensību sākums - plkst.10.00.
3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās atļauts piedalīties , kuri dzimuši 2005.gadā un agrāk.
Veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ar savu parakstu pieteikumā.
Izcīņas kārtība un noteikumi.
Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis sacensību dienā vadoties pēc pieteikto komandu skaita (maksimālais
komandu skaits posmā 16 komandas).
Komanda drīkst pieteikt 3 spēlētājus
Uz laukuma spele 2 spelētāji
Sacensību noteikumi - Baldones atklātais čempionāts pludmales volejbolā noritēs pēc starptautiskajiem FIVB
pludmales volejbola noteikumiem.
Sacensības notiek trijos posmos, lai komandu rezultāts tiktu ņemts vērā kopvērtējumā obligāti ir jāpiedalās
vismaz divos posmos. Kopvērtējumā katrai komandai vērtēs divus labakos posmu rezultātu. Vienādu
punktu skaita gadījumā augstāku vietu kopvērtējumā iegūst tā komanda, kurai ir labāks rezultāts pēdēja sacensību
posmā
Posmos punktus sadala sekojoši:
1.v. 50 punkti
2.v. 48 punkti
3.v. 46 punkti
4.v. 44 punkti
5.v. 42 punkti
6.v. 40 punkti
7.v. 39. Punkti
8.v. 38 punkti
9.v. 37 punkti
10.v. 36 punkti
Un tā uz leju.
4. Finansiālie noteikumi.
Visus izdevumus, kas saistīti ar ceļa izdevumiem sedz pats sportists.
Dalības maksa katrā posmā komandai – Eur 5, jāsamaksā sacensību dienā. Dalības nauda jāiemaksā līdz izlozes
sākumam. Nenomaksāšanas gadījumā komanda netiek pielaists pie sacensībām.
5. Pieteikumi.
Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās pa telefonu 26335442 vai pa e-pastu edgars.brigmanis@inbox.lv
8. Apbalvošana.
Baldones novada dome apbalvo ar medaļām katra posma pirmās trīs komandas.,
Kopvērtējumā pēc trijiem posmiem apbalvo pirmās trīs komandas ar diplomiem, kausiem un speciāli
sarūpētām balvām.
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