
  

  

APSTIPRINU                

Jēkabpils Sporta skola direktors  E.Lamba  

2022. gada 10.augustā  

  

  

  

Jēkabpils sporta skolas turnīrs volejbolā 

 

N O L I K U M S  
  

  

1. Mērķis un uzdevumi  

• Pilnveidot jauno volejbolistu meistarību;  

• Stimulēt volejbolistu vēlmi piedalīties treniņos; 

• Pārbaudīt sagatavotības līmeni pirmssezonas periodā; 

• Noskaidrot spēcīgākās komandas turnīrā. 

  

2. Vieta, laiks un vadība  

Sacensības notiek 2022.gada 18.augustā plkst.11:00 Jēkabpils 2.vsk. sporta zālē, Jaunā ielā 44, Jēkabpilī, 

Jēkabpils novadā un Jēkabpils sporta namā, Brīvības ielā 2j, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. 

Sacensības organizē un vada Jēkabpils Sporta skola (reģ.nr. 40900011139).  

Galvenais tiesnesis Guntis Grigalis (mob.tālr.+371 26429965).  

  

3. Dalībnieki  

Turnīrā piedalās uzaicinātās 2007./2008.g.dz. zēnu komandas no Rēzeknes NBJSS un Vecumnieku NSS  

un 2011./2012.g.dz. zēnu komandas no Aizkraukles novada sporta skolas un Vecumnieku NSS. 

Maksimālais dalībnieku skaits komandā ir 10 spēlētāji.  

Par dalībnieka veselību atbild organizācija, kas piesaka dalībnieku startam.  

4. Sarīkošanas kārtība  

Sacensību sistēma – apļa turnīrs un spēle sastāv no 2 setiem līdz 25 punktiem.  

Par uzvaru spēlē ar rezultātu 2:0 komanda saņem 2 punktus, par rezultātu 1:1 – 1 p., par rezultātu 0:2 – 0 p. 

Ja turnīra noslēgumā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāka vieta komandai:   

4.1. kurai labāka iegūto-zaudēto punktu attiecība visos izspēlētājos setos; 

4.2. kurai labāka iegūto-zaudēto punktu attiecība setos savstarpējā spēlē; 

4.3. ja augstāk minētie rādītāji ir vienādi, komandas izcīna dalītas vietas turnīrā. 

Spēles tiesnešus norīko sacensību galvenais tiesnesis.  

  

5. Apbalvošana  

Uzvarētājkomandas saņem saldumu balvas, bet spēlētāji tiek apbalvoti ar diplomiem. 

  

6. Pieteikumi   

Komandas dalība turnīrā jāapstiprina, atsūtot koamndas nosaukumu, atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un 

kontaktinformāciju elektroniski līdz 16.08.20222. uz e-pasta adresi: info@jekabpilssportaskola.lv .  

Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim pirms komandas pirmās spēles.  
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7. Nosacījumi   

1) Turnīru organizē un sarīkošanas izdevumus sedz Jēkabpils sporta skola, komandējumu izdevumus sedz 

komandējošās organizācijas;   

2) Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību 

protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību 

publiskajos materiālos;  

3) Piesakoties sacensībām, dalībnieks ar parakstu apliecina, ka atbild par savu veselības stāvokli, to, ka 

ievēros Ministru kabineta noteikumus “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” prasības un ievēros godīgas spēles principus. 

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti 

vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, 

reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777.  

  
  

 KOMANDAS    

 

  

VĀRDISKAIS PIETEIKUMS  
  

Nr.  

p.k.  
VĀRDS, UZVĀRDS  DZIMŠANAS DATI  PARAKSTS  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

Atbildīgā persona ________________________________________________ / vārds, uzvārds, paraksts/ 

 

Kontakttālrunis  ____________________ 


