BALTIJAS VOLEJBOLA LĪGA 2016-2017
TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
Nosaukums
Spēļu bumbas
Tīkla stabi un stabu
polsterējums
Tīkls
Tīkla antenas
Rezerves tīkls
Rezerves tīkla antenas
Tīkla augstuma mērītājs
Tiesneša paaugstinājums
Elektroniskais tablo
Mehāniskais rezultātu tablo
Rati/grozi spēlētāju formām
Bumbu rati
Statīvs 4-5 bumbām
Bumbu spiediena mērītājs
Termometrs (temperatūras
mērīšanai)
Higrometrs (mitruma
mērīšanai )
Elektriskais zvans/sirēna
Dvieļi
Līnijtiesnešu karogi
Spēlētāju maiņas numuri
Soli komandām

Apraksts
MIKASA MVA-200
Obligāti

Augstums - 2,50 m (ar iezīmēm tīkla
augstumam)
Ar komandu nosaukumiem, seta
rezultātu (ieteicams serves indikators,
pārtraukumi)

(ieteicams)

1

Sarkans/dzeltens (ieteicams)pārtraukumu pieprasīšanai
Grīdas slaucīšanai (ātrajiem grīdas
slaucītājiem)
40 x 40 cm
Komplekti (Nr 1-22)

2

3 m gari, vai krēsli 11 gab.katrai
komandai

Spēles protokoli

Starptautiskais volejbola spēles
protokols

Novietojuma lapiņas

Līnijtiesneši
Bumbu padevēji
Ātrie grīdas slaucītāji

1
1
1-2
2
2
1
1
1

Vienāda izmēra

Informators

1
2
1
2
1

Pieļaujams lielveikalu groza stils
(12 bumbām)
Brīvs dizains
(mērvienība - kg & hp)
(ieteicams)

Dalībvalstu karogi

Mikrofons
Informatora teksts

Skaits
4

Oficiālā informatora darba lapa,
pieejama LVF interneta vietnē
Informatoram spēles laikā jāsniedz
visa oficiālā informācija par spēles
norisi (saskaņā ar oficiālo
informatora tekstu), kā arī saistošā
papildus informācija

2-4
2-4
2
2
Visu dalībvalstu
karogi
Pietiekamā
daudzumā
Pietiekamā
daudzumā
1

1

2-4
4-6
2-4

Rezultātu tiesnesis
Labiekārtotas ģērbtuves
Dzeramais ūdens
Sporta zāle
Vieta komandu statistiķiem

Portatīvais dators
Vieta videokamerām

Komandām (ar dušām, silto ūdeni),
tiesnešiem, apkalpojošajam
personālam
Mājas un viesu komandai treniņiem,
spēlēm
Izmēri un iekārtojums– atbilstoši
CEV, FIVB prasībām
Skatītāju vietas
Galds vietā, no kurienes labi
pārredzama spēle ar elektrības
pievadu un internetu (WiFi, vai
kabelis)
Spēles statistikas pierakstīšanai
spēles laikā
Vietā, no kurienes labi pārredzama
spēle ar elektrības pievadu

1
Atsevišķas
ģērbtuves
Katrai komandai pietiekamā
daudzumā)

MĀRKETINGA PRASĪBU NODROŠINĀJUMS
Nosaukums
Apraksts
Oficiālie Līgas baneri
Oficiālie Līgas baneri (tiks papildināts)
Interneta pieslēguma
Spēles statistika jānodrošina on line
nodrošinājums sporta zālē vai tās režīmā un jānosūta ½ laikā pēc spēles
tuvumā
beigām
Mūzikas aparatūra, dīdžejs
Visās spēlēs: Pirms spēles, ½ minūtes
pārtraukumos, tehniskajos
pārtraukumos, starp setiem
Karsējmeitenes
Visās mājas spēlēs (ieteicams)
Turnīra tabula
Ar iknedēļas atjaunotiem rezultātiem
Afiša
Baltijas Volejbola Līgas afiša (pie
sporta zāles un tuvākajā reģionā)
Sacensību kalendārs
Pie ieejas sporta zālē, vai skatītājiem
labi pārredzamā vietā
Ieejas biļetes
Pēc izvēles
Speciālas vietas sporta zālē LVF
VIP kartes, ielūgumi
un klubu ielūgtajām personām
www.......lv
Katra kluba interneta mājas lapas
izveide un uzturēšana
Informācija sociālajos tīklos
Informatīvās lapas (flyer)
Spēles komandu sastāvi u.c. papildus
informācija par komandām (ieteicams)
Publikas uzkurinātājs (promouters)
Ieteicams

500-1000
1

1
1

Skaits

1

20-30

