Draudzības turnīrs volejbolā
“POLIČI izaicina JAUNIEŠUS”
NOLIKUMS
Apstiprinu:

Linda Vaškevica - Veita,
Ķekavas novada pašvaldības iestādes
“Jaunatnes iniciatīvu centra”
direktore,
2017. gada 8.augustā
1. Organizatori un vadītāji:
Sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Jaunatnes iniciatīvu centrs”, sadarbībā ar
Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas pārvaldi un Ķekavas sporta aģentūru.
2. Mērķis:
Popularizēt sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, īpaši jauniešu vidū. Attīstīt un popularizēt volejbola
spēli Ķekavas novadā. Saliedēt policijas darbiniekus un jauniešus, lai lauzu abu pušu priekšstatus vienam
par otru un pierādītu, ka vieni nav bieds otriem un kopā tie var aizraujoši pavadīt laiku un uzspēlēt
volejbolu.
3. Laiks un vieta:
2017.gada 18.augustā, turnīra sākums 20:00, komandu reģistrācija no 19:30 - 20:00
Volejbola lukumi blakus FK “Auda” stadionam.
4. Dalībnieki
1. Spēlētāji drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu.
2. Spēlētāji, pieteikumā, ar savu parakstu apliecina, ka viņu veselības stāvoklis atbilst
tam, lai piedalītos sporta sacensībās.
3. Komandā 3 spēlētāji.
4. Vismaz 2 komandas dalībniekiem jābūt vecumā no 15 - 25 gadiem. (Šis noteikums neattiecas uz
Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas nodaļas darbinieku komandu)
5. Katrs spēles dalībnieks uzņemas par sevi atbildību un ar parakstu reģistrācijas lapā apliecina, ka spēles
laikā nav alkohola un narkotisko vielu ietekmē. Ja tiesnešiem radušās pamatotas aizdomas, ka šis
noteikumu punkts ir pārkāpts, komanda tiek diskvalificēta no turnīra.
6. Spēlētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, pie komandas pieteikuma jāpievieno rakstiska vecāku atļauja
(2. pielikums), kas apliecina, ka viņi neiebilst pret dalību turnīrā.

5. Pieteikšanās
Pieteikšanās dalībai pasākuma norises vietā, laikā no plkst. 19:30 - 20:00, norādot komandas nosaukumu,
dalībnieku vārdus un ar savu parakstu apliecinot ka dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un spējām
veikt disciplīnu, dod piekrišanu foto un video publiskošnai un apstiprinot, ka tiks ievēroti godīgas spēles
principi.
6. Norise
Izspēles sistēma un kārtība tiks noteikta pēc pieteikušo komandu skaita.
Spēles notiek uz diviem volejbola laukumiem.
Sacensības notiek pēc pludmales volejbola noteikumiem.
7. Apbalvošana.
1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un atbalstītāju sarūpētajām balvām. Apbalvošana notiek uzreiz
pēc sacensībām.
8. Finansēšana.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs.

