Apstiprinu:
Dz. ŽINDIGA
Ogres novada sporta centra direktore
Saskaņots:
S.TAURIŅA
Ogres NSC sporta attīstības darba organizatore

NOLIKUMS
‘’SKOLĒNU SPORTA SPĒLES’’
VOLEJBOLS
1.Mērķis un uzdevumi
Popularizēt volejbolu skolēnu vidū.
Noskaidrot spēcīgākās skolu komandas.
2. Sacensību vadība
Sacensības organizē Ogres novada sporta centrs, Lielvārdes vsk., sadarbība ar Lielvārdes
SC. Sacensību galvenais tiesnesis Z.Bergmanis (Lielvārdes vsk) – A grupai; R.Pučekaite
( Madlienas vsk.) un J.Pamiljans ( Jumpravas vsk.) – B un C grupai.
3. Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiek:
A grupa: zēni,meitenes 10.-12.kl. (1998.pēc 1.09.-2001.g.dzim.). – 24.01.2018. 9.00
Lielvārdes NSC
B grupa: zēni, meitenes 8.-9.kl. (2002. - 2003.g.dzim.). – 07.02.2018. 9.00 Ogres NSC
C grupa: zēni, meitenes 6.-7.kl. (2004.- 2005.g. dzim.). – 14.02.2018. 9.00 Ogres NSC
4. Dalībnieki
Sacensībās piedalās Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles novadu skolu skolēnu komandas.
No skolas var pieteikt pa vienai zēnu un meiteņu komandai katrā vecuma grupā.
5. Sacensību sarīkošanas kārtība
A, B grupās komandas sastāvs 10 dalībnieki.
C grupā laukumā spēlē 4:4, saīsinātais laukums 7,5m x 9 m. Komandā 6 dalībnieki.
Spēles notiek pēc volejbola spēles noteikumiem.
Spēles ilgums un izspēles kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita.
6. Vērtēšana
Spēles notiek saskaņā ar nolikumu un oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem. Spēļu
sistēma iks noteikta pēc pieteikto komandu skaita.
- Par uzvaru spēlē uzvarētāju komanda saņem :
Pie rezultāta
Uzvarētāja komanda
Zaudētāja komanda
2 : 0
3 punktus
0 punktu,
2 : 1
2 punktus
1 punktu,

Vienādu punktu skaita gadījumā divām un vairāk komandām augstākā vieta ir tā
komanda :
# pēc savstarpējo spēļu rezultāta;
# pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu punktu summas attiecības .
7. Medicīniskā palīdzība
Sīkāku traumu gadījumos medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu pārstāvis,
kuram jābūt klāt nokomplektētas pirmās palīdzības medicīniskās somai. Nopietnu traumu
gadījumos “laukuma saimnieks” nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību.
8. Apbalvošana
1.-3. vietas ieguvēju komandas katrā vecuma grupā tiks apbalvotas ar kausu un diplomu.
1.-3. vietas komandu spēlētāji ar medaļām, diplomiem.
9. Pieteikumi un spēļu kalendārs
Iepriekšējie komandu pieteikumi līdz 19.janvārim plkst. 17.00
http://www.osports.lv/registracija-sacensibam
Vārdiskie pieteikumi uz skolas veidlapas ar dalībnieku vārdu, uzvārdu, klasi, personas koda
pirmo daļu un dalībnieka parakstu, kur personīgi parakstoties pieteikuma formā, dalībnieks
apliecina, ka: piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos
riskus, kas ar to saistīti; apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību
organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu
nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ; viņš pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības
stāvokli un tā atbilstību sacensību prasībām; viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam
un apņemas to ievērot.
Un skolas vadības parakstu, kas apliecina, ka skolēnu personas dati ir precīzi, iesniedzami
sacensību vietā 15 min pirms pirmās spēles sākuma.

