LATVIJAS U20 JUNIORU PLUDMALES VOLEJBOLA
IZLASES ATLASES
NOLIKUMS
2020
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ORGANIZATORS
Latvijas Junioru U20 pludmales volejbola izlases atlasi organizē, vada Latvijas Volejbola federācija (LVF).
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MĒRĶIS
Noskaidrot labāko attiecīgā vecuma un dzimuma pludmales volejbola pāri Latvijā.
Nodrošināt labākajam attiecīgā vecuma un dzimuma pludmales volejbola pārim (pirmajam pārim)
dalību Eiropas U20 čempionātā (t.i. - apmaksāt visus dalības izdevumus no LVF līdzekļiem).
Noskaidrot nākamos labākos attiecīgā vecuma un dzimuma pludmales volejbola pārus Latvijā un dot
iespēju viņiem piedalīties Eiropas U20 čempionātā par saviem līdzekļiem, ja Latvijai būs vēl viena vieta
Eiropas U20 čempionātā.
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DALĪBNIEKI
U20 grupa – 2001. gadā dzimušie un jaunāki.
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PIETEIKŠANĀS
Latvijas junioru U20 pludmales volejbola izlašu atlases sacensībām jāpiesakās līdz 04.08.2020 plkst.
17.00 uz e-pastu: pieteikumi@volejbols.lv (noradot: Spēlētāju vārdus, uzvārdus / dzimšanas datus /
sporta skolu un treneri / kontaktinformāciju) un aizpildot pieteikuma anketu (iesniedzot to sacensību
dienā sekretariātā);
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NORISES VIETAS UN LAIKI
U20 grupas atlase notiek: 1.kārta 06.08.2020, 2.kārta 07.08.2020.
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ATLASES SACENSĪBU NOTEIKUMI
Atlases sacensības notiek 2 kārtās.
Katra atlases sacensību kārta notiek vienu dienu.
Dalības maksa 12,- EUR no komandas
Sacensības norisinās pēc FIVB volejbola noteikumiem (FIVB Beach Volleyball Rules http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/RulesOfTheGame_BVB.asp) un šī nolikuma speciālajiem
nosacījumiem
Atlases sacensību noteikumi, ja piesakās vairāk par 4 komandām:
Pirmajā kārtā tiek spēlēts grupu apļa turnīrs - tas ir - katrs izspēlē ar katru:
Spēle sastāv no 2 uzvarētiem setiem līdz 15 punktiem ar 2 punktu pārsvaru (piem. 16:14).
Par uzvaru spēlē ar rezultātu 2:0 un 2:1 dod 2 punktus. Par zaudējumu spēlē 1:2 dod 1 punktu, par
zaudējumu spēlē 0:2 dod 0 punktus.
Ja komanda: − neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0 iegūtajiem punktiem spēlē, − ja
komanda izstājās no atlases turnīra, tad tai tiek piešķirti tehniskie zaudējumi atlikušajās spēlēs un tā
tiek diskvalificēta (DSQ) - komandai tiek piemēroti 0 punkti attiecīgajā posmā un iepriekš izspēlēto
spēļu rezultāti paliek tabulā.
Vietu sadalījumu pēc pirmās atlases sacensības kārtas nosaka pēc iegūto punktu skaita.
Vienādu punktu gadījumā, skaita mazos punktus - vinēto un zaudēto punktu attiecību.
Vienādu mazo punktu gadījumā skatās savstarpējo spēli.
Ja grupās komandu skaits nav vienāds, grupās, kurās ir vairāk komandas, pēc tam, kad noteiktas vietas
grupā (ņemot vēra visu grupas spēļu rezultātu), tiek veikts pārrēķins , pielīdzinot spēļu skaitu grupai,
kur bijis mazāks komandu skaits t.i. komandas rezultāti, kuri grupā ar lielāku komandu skaitu ieguvusi
zemāko vietu, tiek noņemti nost, lai salīdzinātu grupas pie vienādiem nosacījumiem.
Spēļu izspēle tiek noteikta sacensību dienas rītā, balstoties uz pieteikto un ieradušos komandu skaita
un tiek atrunāta Tehniskajā sanāksmē.
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Otrajā kārtā piedalās labākās četras komandas, kuras veido:
Pirmās atlases sacensību kārtas labākie pāri;
LOV sastāvā iekļautie pāri, kas pieteikušies Latvijas Junioru pludmales volejbola izlases atlasei;
Otrajā kārtā tiek spēlēts apļa turnīrs - tas ir - katrs izspēlē ar katru - līdz 2 setu uzvarai. Pirmais un otrais
sets līdz 21 punktam ar 2 punktu pārsvaru, trešais sets (ja nepieciešams ) līdz 15 punktiem ar 2 punktu
pārsvaru.
Par uzvaru spēlē ar rezultātu 2:0 un 2:1 dod 2 punktus. Par zaudējumu spēlē 1:2 dod 1 punktu, par
zaudējumu spēlē 0:2 dod 0 punktus.
Vietu sadalījumu pēc otrās atlases sacensības kārtas nosaka pēc iegūto punktu skaita:
Vienādu punktu gadījumā, skaita setus - vinēto un zaudēto setu attiecību;
Vienādu setu gadījumā, skaita mazos punktus - vinēto un zaudēto punktu attiecību;
Vienādu mazo punktu gadījumā skatās savstarpējo spēli.
Tiesības piedalīties Eiropas U20 čempionātā par LVF līdzekļiem iegūst tā komanda, kas izcīnījusi 1.vietu
otrajā atlases sacensības kārtā.
Atlases sacensības noteikumi, ja piesakās 4 un mazāk komandas:
Pirmajā un otrajā atlases sacensības kārtā tiek spēlēts grupu apļa turnīrs - tas ir - katrs izspēlē ar katru
- līdz 2 setu uzvarai. Pirmais un otrais sets līdz 21 punktam ar 2 punktu pārsvaru, trešais sets (ja
nepieciešams ) līdz 15 punktiem ar 2 punktu pārsvaru.
Par uzvaru spēlē ar rezultātu 2:0 un 2:1 dod 2 punktus. Par zaudējumu spēlē 1:2 dod 1 punktu, par
zaudējumu spēlē 0:2 dod 0 punktus.
Ja komanda: − neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0 iegūtajiem punktiem spēlē, − ja
komanda izstājās no atlases turnīra, tad tai tiek piešķirti tehniskie zaudējumi atlikušajās spēlēs un tā
tiek diskvalificēta (DSQ) - komandai tiek piemēroti 0 punkti attiecīgajā posmā un iepriekš izspēlēto
spēļu rezultāti paliek tabulā.
Pēc katras atlases sacensību kārtas nosaka vietu sadalījumu.
Katrai iegūtai vietai atbilst konkrēts reitinga punktu skaits: 1.vieta - 40 punkti; 2.vieta - 30 punkti; 3.vieta
- 20 punkti; 4.vieta - 10 punkti;
Vietu sadalījumu atlases sacensības kārtās nosaka pēc iegūto punktu skaita.
Vienādu punktu gadījumā, skaita setus - vinēto un zaudēto setu attiecību.
Vienādu setu gadījumā, skaita mazos punktus - vinēto un zaudēto punktu attiecību.
Vienādu mazo punktu gadījumā skatās savstarpējo spēli.
Kopējo (gala) vietu sadalījumu pēc divām kārtām nosaka, saskaitot abu atlases kārtu reitinga punktus.
Vienādu reitingu punktu gadījumā, skaita abu kārtu setus - vinēto un zaudēto setu attiecību.
Vienādu setu gadījumā, skaita abu kārtu mazos punktus - vinēto un zaudēto punktu attiecību.
Vienādu punktu gadījumā, skatās abās kārtās savstarpējās spēles.
Vienādu savstarpējo spēļu gadījumā, spēlē izšķirošo spēli nākamajā dienā (līdz 2 setu uzvarai).
Tiesības piedalīties Eiropas U20 čempionātā par LVF līdzekļiem iegūst tā komanda, kas izcīnījusi 1.vietu
pēc abām atlases sacensības kārtām un uzvarējusi Otrajā sacensību dienā. (Kopējā reitingā pēc divām
kārtām ir pirmajā vietā).
DAŽĀDI
Atlases sacensību oficiālā spēļu bumba Mikasa VLS 300.
Latvijas Junioru pludmales volejbola izlases atlasē komandām jāspēlē vienādās krāsas formās.
Ja iegūtas traumas, akūtas slimības, vai nepārvaramas varas rezultātā kāds no spēlētājiem nevar
turpināt piedalīšanos sacensībās, tad komandu, saskaņā ar FIVB noteikumiem, no sacensību posma
izslēdz, saglabājot rezultātus.
Sacensību organizatori / organizējoša institūcija un iestāde nenes atbildību par iespējamo sacensību
dalībnieku traumām un nelaimes gadījumiem.
Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina galvenais tiesnesis, sacensību
koordinators, kas ir tiesīgs pieņemt vienbalsīgu un citam pusēm neapstrīdamu lēmumu.
Gala lēmumus par situācijām, ko strīdu rezultātā nevar atrisināt sacensību laikā, pieņem LVF Pludmales
komisija.

Apstiprināts
LVF Pludmales komisijā 22.07.2020.

