
LIESMAS „PLUDMALES” KAUSS 

Nolikums tautisko deju kolektīvu pludmales volejbola 

sacensībām 

1. Mērķis : Izveidot un attīstīt draudzīgas attiecības starp Latvijas tautas deju 

kolektīviem, veicināt sportisku dzīvesveidu un radīt veselīgu sacensību garu. 

Noskaidrot turnīra uzvarētājus un  kausa ieguvējus. 

2. Norises laiks : 2013. gada 23. martā, Rīgā, Beachbox pludmales volejbola 

hallē, Brīvības gatvē 197b. 

 12.00 – 12.30 ierašanās, komandu reģistrēšana.  

 12.30 – turnīra svinīgā atklāšana 

 13.00 – oficiālais turnīra sākums  

 21.00 – 04.00 – turnīra uzvarētāju apbalvošana, dejas Beachbox 

pludmales volejbola hallē Beach party stilā ar grupu „Vēja Radītie”. 

 

3. Sacensību organizatori : Tautas deju ansamlis ‘’ Liesma’’.  

4. Dalībnieki :  

 Deju kolektīvi drīkst pieteikt neierobežotu komandu skaitu. Komandas 

sastāvā ir vismaz pieci cilvēki no kuriem divas ir dāmas.  

 Katrs spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 

 

5. Uzvarētāju noteikšana : Komandas tiks ielozētas 4 apakšgrupās atkarībā 

no pieteikto komandu skaita, tiks noteikta izspēles kārtība, kas tiks paziņota 

komandu kapteiņu sapulcē pēc turnīra atklāšanas ceremonijas. Grupu turnīrā 

tiek spelēts līdz vienam uzvarētam setam līdz 21 punktiem ar divu punktu 

pārsvaru, pēc grupu turnīra tiek spēlēts līdz diviem uzvarētiem setiem līdz 15 

punktiem. 

6. Noteikumi : Sacensības norisināsies pēc volejbola noteikumiem ar 

atvieglojumiem. Sacensības tiesās 4 tiesneši, kuriem būs tiesības pieņem 

vienpersonisku lēmumu strīdus situāciju gadījumos. 

Par noteikumiem komandu kapteiņi tiks informēti kapteiņu sapulcē. 

7. Finansiālie nosacījumi : Katras komandas dalības maksa ir 40ls, ja viens 

kolektīvs vēlas pieteikt vairāk komandu, tad samaksa par katru nākamo 

komandu būs 30ls. 

8. Pieteikšanās kārtība : Komandas piesakās līdz 20.martam nosūtot 

pieteikumu pa e-pastu janis.yamaha@gmail.com . Pēc komandas pieteikšanas 

ir jāiemaksā dalības maksa līdz 21.martam. (Pieteikums tiek uzskatīts par 

pilnīgu, kad tiek samaksāta visa dalības maksa)  
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Dalības maksa jāpārskaita uz šo kontu: 

LV56HABA0551005373197 

Jānis Ozoliņš, p.k. 200785-12304 

Piezīmēs norādot kolektīva nosaukumu! 

9. Balvas : Liesmas „pludmales” kauss, veicināšanas balvas. 

10. Atgādinājums : Sacensību laikā var notikt pārbaude, lai pārliecinātos par 

dalībnieka piederību tautas deju kolektīvu ģimenei. 

11. Kontaktinformācija : Jānis Ozoliņš – 25912978, janis.yamaha@gmail.com, 

Ingrīda Sorokina – 26416619, ingaa.sorokina@gmail.com 
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