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Preiļu novada atklātais pludmales volejbola 
turnīrs 2022 

“Dzeltenzilā bumba-2022” 

nolikums 

1.Mērķis un uzdevumi 
 1.1 Sekmēt pludmales volejbola attīstību Preiļu novadā. 
1.2 Popularizēt veselīgu dzīvesveidu Preiļu novadā. 
1.3 Noskaidrot labāko pludmales volejbola komandu. 

2.Laiks un vieta 
          2.1 Sacensības notiek Preiļu parka pludmales volejbola laukumos.              
          2.2 Sacensību laiks – 2022. gada 21. augusts, sākums plkst. 10.00. 
          2.3 Iepriekšējā pieteikšanās līdz 19. augustam, sazinoties ar galveno 
tiesnesi.  
2. Sacensību vadība: 
          2.1. Sacensības organizē un vada Preiļu novada Bērnu un jauniešu 
sporta skola sadarbībā ar Preiļu novada domi.  
          2.2. Sacensību galvenais tiesnesis - Rolands Naglis (mob. 26173320) 
 
4.Dalībnieki 
            4.1Turnīrā var piedalīties Preiļu novada iedzīvotāju, kā arī organizētāju 
uzaicinātas pludmales volejbola komandas.  
            4.2 Sacensības notiks atsevišķi sievietēm un vīriešiem. Komandas 
sastāvs – 2 dalībnieki.  
            4.3 Komandu skaits ierobežots.    
             
5.Turnīra izspēles kārtība 
              5.1 Atkarībā no komandu skaita, ar izlozes palīdzību komandas tiks 
sadalītas apakšgrupās.  
              5.2 Savstarpēji tiekas visas grupu komandas. Pēc tam tiek izspēlēti 
pusfināli – krusts. Uzvarētāji spēlē finālā, zaudētāji spēlē par III vietu.  
              5.3 Komandas apakšgrupu spēlēs spēlē līdz divām uzvarām līdz 15 
punktiem. Trešajā setā, ja tas būs nepieciešams, komandas spēlē līdz 11 
punktiem  
               5.4 Par uzvaru ar rezultātu 2:0 komanda saņem 3 punktus, par uzvaru 
ar rezultātu 2:1 – 2 punktus, par zaudējumu ar rezultātu 1:2 – 1 punktu, ar 
rezultātu 0:2 – 0 punktu.  
               5.5 Vietu sadalījums grupās tiek noteikts pēc iegūto punktu skaita. Ja 
punktu skaits ir vienāds divām komandām, tiek skatīta savstarpējā spēle, ja trim 
vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tiek skaitīta visu spēļu 
uzvarēto/zaudēto punktu attiecība.  



               5.6 Nākošās spēles tiesāšanu nodrošina iepriekšējās spēles 
zaudētājkomanda. 
               5.7 Organizatori patur tiesības grozīt izspēles sistēmu par to pirms 
turnīra sākuma informējot dalībniekus 
 
6. Apbalvošana 
                6.1 Turnīra pirmo triju vietu ieguvušās komandas tiek apbalvotas ar 
Preiļu novada kausiem. 
 
7.Speciālie noteikumi 
           7.1Turnīra laikā aizliegtas spēlētāju pārejas no vienas komandas uz citu.  
           7.2 Turnīrā piedalās tikai pieteiktie spēlētāji.  
           7.3 Turnīrā nedrīkst piedalīties Schenker līgas spēlētāji.  
 
 8. Medicīna  
 8.1. Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību 
sacensību laikā atbild katrs attiecīgais dalībnieks.  
           8.2 Par nepilngadīgo veselību atbild vecāki vai to pilnvarotā persona. 
 
9. Nosacījumi.   

            9.1 Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu 

personas datu apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto 

fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos 

ar mērķi iestādes darba popularizēšanai, sacensību dalībnieku sasniegumu 

atspoguļošanai.  

             9.2 Sacensību organizators Preiļu novada pašvaldības izglītības 

iestāde Preiļu novada BJSS, reģistrācijas nr. 4271902192, apliecina, ka 

personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi 

sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu 

novada Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr. 40900025196, adrese Rēzeknes 

iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.  

             9.3 Turnīra informācija - aktuālās ziņas, jaunumi, spēļu kalendārs, 
rezultāti, rezultatīvākie spēlētāji, fotogalerijas un cita informācija pieejama 
mājaslapā www.pbjss.edu.lv, kā arī Facebook lapā www.facebook.com/pbjss/ 
.   

10. Epidemioloģiskie nosacījumi: 
              10.1 Sacensību dalībnieki apņemas ievērot valdības noteiktos 
epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību 


