
              

 

 

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
Pludmales volejbola Lielās balvas 

izcīņas turnīra 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķi un uzdevumi 
 

1.1. Pievērst darbiniekus aktīvai atpūtai un veselības uzturēšanai. 

1.2. Veicināt dalīborganizāciju komandu veidošanu un stiprināšanu, kā arī 

draudzīgu un solidāru attiecību veidošanu starp dalīborganizācijām. 

1.3. Veicināt brīvā laika pavadīšanas pasākumu un sporta sacensību 

organizēšanu dalīborganizācijās. 

1.4. Pārvarēt CV-19 sekas un atjaunot veselīgu tradīciju. 

 

2. Vieta un laiks 
Turnīrs tiek organizēts divās kārtās: 

1.kārta –  Lucavsalas pludmales volejbola laukumi, 9.07.2022 ierašanās no 

plkst.09:00 

2.kārta – Zvejniekciema pludmales volejbola laukumos, 6.08.2022 ierašanās no 

plkst.09:00. 

Apbalvošana un kolektīvas pusdienas notiks atpūtas bāzē “Jūras priede”. 

 

Pirms katras kārtas tiks izsūtīti bāzes noteikumi un precizējošā informācija. 

 

3. Vadība 
Pasākuma organizētāji – LBAS birojs, dalīborganizācijas un dalībnieki.  

 

4. Dalībnieki 
4.1. Sporta spēlēs piedalās dalīborganizāciju vai LBAS biroja izveidotas 

komandas 3 spēlētāju sastāvā. Kopskaitā no vienas komandas var piedalīties ne 

vairāk kā 5 (pieci) dalībnieki. 

Dalīborganizācija var pieteikt vairākas komandas dalībai turnīrā. Komandas 

dalībniekiem jābūt attiecīgas dalīborganizācijas arodbiedrības biedriem. 

4.2.Laukumā trīs spēlētāji (obligāti viena dāma). 

4.3.Dalībnieki personīgi atbild par savas veselības stāvokli un tās atbilstību 

izvēlētajai fiziskajai slodzei. 

 

 

5. Sporta spēļu vērtēšana 
5.1.Turnīra galvenais tiesnesis – Mārtiņš Pužuls(e-pasts: martins@lbas.lv). 

5.2.Atkarībā pieteikto un ieradušos komandu skaita tiks noteikta turnīra kārtu 

izspēlēs sistēma. 

 

6. Pieteikšanās 
6.1.Komandas iepriekš jāpiesaka līdz 04.07.2022., aizsūtot rakstveida 

pieteikuma uz  E-pastu: martins@lbas.lv. Pēc komandu skaita 

noteikšanas05.07.2022 būs precizēti laiki. 
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6.2. Ierodoties sporta bāzē - galvenajam tiesnesim jāiesniedz rakstveida 

pieteikums ( forma pielikumā) ar dalībnieku parakstiem. 

 

 

 

7. Finanses 
7.1. Lielās balvas izcīņa tiek finansētas no LBAS, dalīborganizāciju un dalības 

naudām. Komandai dalības nauda katrā kārtā ir 50,00  EUR. Dalības nauda sedz 

turnīra tiesnešu un laukumu īri, kā arī tiek izmantota balvu iegādei.  

7.2. Dalības naudu jāiemaksā skaidrā naudā kārtās norises vietā. 

7.3.Transporta, ēdināšanas un citi izdevumi tiek segti no dalīborganizāciju vai 

komandu līdzekļiem. 

 

8. Apbalvošana 
8.1. Katras kārtas uzvarētāji (1., 2., 3.vieta) saņem mazos kausus, bet Lielā balva 

(kauss) tiek  pasniegta par izcīnīto pirmo vietu kopvērtējumā. 

Lielā balva ir ceļojošais kauss, bet komanda saņem arī piemiņas kausu par 

uzvaru kopvērtējumā, kas paliek komandas rīcībā. 

Komandas, kas kopvērtējumā ir izcīnījušas pirmās trīs vietas dalībnieki, tiek 

apbalvotas  ar medaļām. 

8.2. Kopvērtējums tiek veidots, pamantojoties uz komandas izcīnītajiem 

punktiem katrā kārtā.  

8.3. Atkarībā no komandu skaita tiks noteikta punktu skaitīšanas sistēma: 1.vieta 

– 10 punkti, 2.vieta – 8 punkti, 3.vieta - 6 punkti 4.vieta 5 punkti, 5.vieta – 4 

punkti, 6.vieta – 3 punkti.7.vieta – 2 punkti, tālākās vietas izcīnījušas komandas 

saņem pa 1(vienam) punktam.. 

 

9. Pārpratumi 
 Visus turnīra laikā radušos pārpratumus (neskaidrības, protestus utml.) risina 

tikai komandas kapteinis, galvenais tiesnesis un spēļu rīkotāju pārstāvji, 

pieaicinot citu komandu kapteiņus vai citas iesaistītās puses. 

 

 

 

Nolikums sagatavots  

LBAS birojā. 

 

 

 

 

LBAS priekšsēdētāja vietniece: 

A.Grīnfelde 

 
Pužuls,29108231 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

 

 


