2.pielikums
APSTIPRINU:
Rīgas Franču liceja
direktore V.Rūtenberga

NOLIKUMS
Rīgā
2022.gada 20.aprīlī
Rīgas Franču licejam 100 – “Gadsimta sporta spēles”
volejbola turnīra nolikums
Mērķis un uzdevums
✓ Veicināt veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar sportiskām aktivitātēm Rīgas Franču
licejā;
✓ Pulcēt vienuviet Rīgas Franču liceja absolventus, vecākus, skolotājus un skolēnus, aktīvai
atpūtai un brīvā laika pavadīšanai;
✓ Noskaidrot sportiskāko komandu Rīgas Franču licejā.
Vieta un laiks
Volejbola turnīrs notiek Rīgas Centra sporta kvartālā, Krišjāņa Barona iela 116A,
2022. gada 21.maijā. Sacensību sākums plkst.18:00.
Sacensību vadība
Strītbola turnīru organizē Rīgas Franču liceja sporta skolotāji;
Sacensību galvenais tiesnesis – Evija Pakalne
Sacensību dalībnieki
✓
✓
✓
✓

Rīgas Franču liceja absolventi;
Rīgas Franču liceja pedagogi;
Rīgas Franču liceja vecāki;
Rīgas Franču liceja 10.-12.klašu skolēni;
Dalībnieku skaits komandā: ne mazāk kā 4 un ne vairāk kā 6 dalībnieki;

Katrā komandā jābūt, vismaz 2 dāmām.
Sacensību noteikumi un vērtēšana
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Spēles notiks smilšu laukumos;
Spēles notiks pēc starptautiskajiem FIVB noteikumiem;
Katrā komandā ir seši spēlētāji, (četri spēlētāji atrodas laukumā un divi rezervē);
Spēles laikā, laukumā obligāti atrodas vismaz viena dāma;
Tiesības uzsākt spēli tiek komandai, kuru nosaka izlozes rezultāti;
Izspēles kārtību nosaka, atkarībā no pieteikto komandu skaita;
Apakšgrupās komandas par uzvaru saņem 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par
neierašanos uz spēli 0 punktus;
✓ Ja apakšgrupu turnīra noslēgumā divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tad
vispirms tiek vērtēti savstarpējo spēļu rezultāti. Ja uzvaru un zaudējumu skaits ir vienāds 3
un vairāk komandām, tad tiek ņemta vērā gūto un zaudēto punktu attiecība šo komandu
savstarpējās spēlēs;
✓ Spēles laiks ir 10 minūtes;
✓ Komanda uzvar spēli - ja ir pirmā sasniegusi 21 punktu vai vairāk pirms spēles laika
beigām, ar ne mazāk kā 2 punktu pārsvaru.
Apbalvošana
Godalgoto vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar piemiņas balvām.
Pieteikumi
Pieteikšanās līdz 12.05. plkst. 23:59, aizpildot pieteikuma veidlapu:
https://forms.gle/DpiRHmzLCwBw9Xb16
Īpašie nosacījumi
✓ Reģistrējoties sacensībām, katras komandas kapteinis ar parakstu apliecina, ka komandas
dalībnieki apņemas ievērot doto sacensību nolikumu, sacensību rīkotāju norādījumus un
vispārējos drošības noteikumus;
✓ Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli;
✓ Pasākuma laikā tiks fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas
pasākuma atspoguļošanai Rīgas Franču liceja mājaslapā un sociālajos kontos;
✓ Sacensību organizatori patur tiesības precizēt nolikumu, turnīra izspēles laikus un kārtību.
Sacensību organizatori

