
 

                                                                                                                         
      Apstiprināts 

        Ar Nīcas novada domes 21.06.2019. 
     ārkārtas sēdes  lēmumu 

 
“Nīcas karaļa turnīrs 
pludmales volejbolā” 

 

NOLIKUMS 
 
Mērķi un uzdevumi. 
 

 Popularizēt pludmales volejbolu Nīcas novadā. 

 Noskaidrot labākos pludmales volejbolistus turnīra ietvaros. 
 
Vieta un laiks. 
     Sacensības notiek  2019. gada 27.jūlijā pl.14.30. Sacensības norisinās Nīcas 
novada centrā, volejbola laukumos pie Nīcas vidusskolas. 
 
Dalībnieki. 

Sacensībās piedalās visi sportot gribošie un varošie pludmales volejbolisti.  
 
Vadība. 
1.  Turnīru organizē un par  atbild sacensību galvenais tiesnesis Ingars Kalējs (tel. 
26174896)  
2.  Par protestu, konfliktsituāciju risināšanu atbild galvenais tiesnesis. Iesniegto 
protestu izskata nekavējoši un lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis. 
3.   Pieteikumi jāiesniedz līdz 26. jūlijam. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu 
sports@nica.lv. 
  
Sacensību kārtība. 

1. Sacensībās piedalās līdz 24 dalībniekiem, kuri pirmie pieteikušies. Ja dalībnieku 
sastāvs ir mazāks par 24, tad turnīra izspēles kārtību sacensību dienā paziņo 
galvenais tiesnesis. 

2. Katrai kārtai dalībnieki tiek izlozēti pa pāriem trīs grupās. Katrā grupā četri pāri. 
Pārus izlozē spēļu pāros, kuros aizvada kārtas pirmās spēles. 

3. Katra grupa vienā kārtā izspēlē četras spēles. Pirmās spēles uzvarētāji spēlē 
nākošo spēli ar grupas otras spēles uzvarētāju, savukārt zaudētāji spēlē savā 
starpā. 

4. Pēc katras kārtas dalībnieki salozē jaunus pāriniekus pēc principa (1.v - 4.v; 2.v-
3.v.) un grupas, kurā turpina sacensības (1.v-4.v pret 1.v-4.v; 2.v-3.v pret 2.v-
3.v). Tālāk kā pirmajā kārta uzvarētājs ar uzvarētāju un zaudētājs ar zaudētāju 
noskaidro pāru vietas grupā. 

5. Turnīra laikā izspēlē 3 kārtas. Ja sacensības ievelkas, tad galvenajam tiesnesim 
ir tiesības mainīt sacensību izspēles kārtību. 
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6. Katrai kārtai spēlētāju pārus izlozē atsevišķi. 
7. Tiesāšanu turnīrā nodrošina iepriekšējās spēles zaudētāji. Pirmās spēles tiesā 

galvenā tiesneša nozīmēti tiesneši. Strīdus gadījumā lēmumu pieņem galvenais 
tiesnesis. 

Vērtēšana. 
1. Katras kārtas pirmajā spēlē un uzvarētāju savstarpējā spēlē uzvarētās iegūst 

10 punktus. Savukārt kārtas zaudētāju savstarpējā spēlē - uzvarētājs iegūst 3 
punktus. Zaudētāji punktus neiegūst. 

2. Par turnīra uzvarētāju kļūst volejbolists, kurš ieguvis visvairāk punktus. 
3. Vienādu punktu gadījumā pirmās vietas noteikšanai tiek spēlēts Superfināls, 

kur vienādo punktu īpašnieki (izlozējot, kurš pirmais) izvēlas sev komandas 
partneri no sacensību dalībniekiem un spēlē Superfinālu. Pārējos gadījumos 
skatās punktu attiecību izspēlētājās spēlēs. 

Apbalvošana. 
1. Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus. 
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