
NOLIKUMS 
Mazsalacas Lieldienu turnīrs volejbolā 

 
Norises datums: 2023. gada 8.aprīlī 

Norises laiks: plkst.10:00 

 

Sacensību norises vieta:  

 Mazsalacas vidusskolas sporta zāle, Parka iela 30, Mazsalaca, Valmieras nov. 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1. Celt sportistu meistarību. 

1.2. Popularizēt volejbolu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū. 

1.3. Noskaidrot labākās komandas un sporta entuziastus volejbolā. 

2. VADĪBA 

2.1.  Volejbola turnīru organizē biedrība “Mazsalaca/ Ramata”, sadarbībā ar Mazsalacas 

apvienības sporta entuziastu Gunāru Zundu un Valmieras novada Sporta pārvaldi. 

2.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Gunārs Zunda. 

3. DALĪBNIEKI 

3.1. Piedalās ikviens volejbola lietpratējs un entuziasts; 

3.2. Komandas sastāv no 6 spēlētājiem (5 vīrieši + 1 sieviete, var būt 1 rezervists/e, kurš/a 
nespēlē šajās sacensībās kādā citā komandā); 

3.3. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli. Turnīra organizatori 
nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem čempionāta 
laikā. Par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji. 

3.4. Maksimālais komandu skaits 8. 

4. SACENSĪBU NOTEIKUMI: 

4.1. Spēļu sistēma atkarīga no pieteikto komandu skaita: 
4.1.1. ja piesakās 7 vai 8 komandas, spēles notiks 2 apakšgrupās; 
4.1.2. ja piesakās mazāk komandas – spēles notiks 1 grupā; 
4.1.3. katrai komandai ir garantētas vismaz 3 spēles. 

4.2. Katra spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem. Minimālais punktu skaits uzvarētam setam tiks 
noteikts ņemot vērā pieteikto komandu skaitu. 

4.3. Sīkāka informācija sacensību dienā pirms sacensību sākuma. 

5. PIETEIKŠANĀS UZ SACENSĪBĀM UN DALĪBAS MAKSA: 

5.1. Komandu pieteikšanās iepriekš līdz 05.04.2022., sazinoties ar galveno tiesnesi pa e-pastu- 

zunda.gunars@gmail.com. 

6. APBALVOŠANA 

6.1. Pirmo trīs vietu komandas tiks apbalvotas ar medaļām un balvām. 

6.2. Gadījumā, ja komanda nevar ierasties uz apbalvošanu, tai ir iespēja saņemt apbalvojumu, 

vienas nedēļas laikā pēc sporta pasākuma, par to informējot sacensību organizatoru. Pēc 

šī termiņa noslēgšanās apbalvojumu nebūs iespējams saņemt. 

6.3. Apbalvošana notiek uzreiz pēc turnīra noslēguma, rezultātu apkopošanas. 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā. 

7.2. Organizatori neuzņemas atbildību par personai nodarītajiem materiālajiem un fiziskajiem 

zaudējumiem un traumām. 

7.3. Nolikums ir jāpārzina katram dalībniekam un tā nezināšana neatbrīvo no tajā atrunāto 

noteikumu izpildes. 

mailto:zunda.gunars@gmail.com

