Pludmales volejbola spēles procedūru protokols
Oficiālais “ - 10 minūšu” pirmsspēles protokols
15 minūtes
līdz
spēles
sākumam
10 minūtes
līdz
spēles
sākumam

PIRMAIS tiesnesis atbild par to, lai visi nākamās spēles dalībnieki (Tiesneši, līnijtiesneši
(2-4), sekretārs/ sekretāra asistents, abu komandu spēlētāji) būtu pie laukuma – gatavi ieiet
spēles laukā.
Iepriekšējās spēles beigas.
• Iepriekšējās spēles dalībnieki (abu komandu spēlētāji un tiesneši) atstāj spēles lauku
• Laukuma personāls sagatavo spēles laukumu/ spēles lauku nākamajai spēlei
Spēles pieteikšana
• Spēles dalībnieki (abu komandu spēlētāji un tiesnešu komanda) ienāk spēles laukā
9 minūtes
No šī brīža spēlētājiem ir jābūt spēļu formā
līdz spēles Brīva abu komandas spēlētāju iesildīšanās visā spēles laukā
sākumam
• Tiesneši pārbauda spēles ekipējumu (spēles lauka/ laukuma vispārējo drošību,
spēles bumbu stāvokli, tīkla augstumu (tiesneša paaugstinājumu), spēles protokolu,
spēlētāju atpūtas vietu (kārtība, ūdens utt.) u.c. ekipējumu.
IZLOZE
• PIRMAIS tiesnesis dod svilpes signālu un aicina komandu kapteiņus uz izlozi
7 minūtes
• Pirmais un otrais tiesnesis un abu komandu kapteiņi izdara “izlozi”
līdz
spēles (Vieta: starp sekretāra galdu un spēles laukumu).
sākumam
(Apstākļu spiesti, izlozi var izdarīt pirms tam, ārpus spēles lauka)
• Pēc izlozes:
- Komandu kapteiņi paraksta protokolu
- OTRAIS tiesnesis paziņo izlozes rezultātus sekretārei
6
minūtes
Oficiālās iesildīšanās sākums
līdz
spēles
• PIRMAIS tiesnesis dod svilpes signālu un rāda rokas žestu (5 minūtes)
sākumam
2
minūtes
• PIRMAIS tiesnesis informē komandas kapteiņus, ka līdz oficiālās iesildīšanās
līdz
spēles
beigām ir atlikusi vēl VIENA minūte
sākumam
Oficiālās iesildīšanās beigas – PIRMAIS tiesnesis dod svilpes signālu
• Spēlētāji atstāj spēles laukumu un dodas uz spēlētāju atpūtas vietām
(tiek nolīdzināts spēles laukums)
• Pirmais tiesneis dodas uz pirmā tiesneša paaugstinājumu
(Pārējās oficiālās personas ieņem savas vietas)
• Otrais tiesnesis nostājas starp sekretāra galdu un tīkla statīvu
1 minūtes
līdz spēles
• Tiesnešu pieteikšana (Pirmais un Otrais tiesnesis)
sākumam
• Spēlētāju individuāla pieteikšana/ izsaukšana (Spēlētāji iziet no spēlētāju atpūtas
vietas un nostājas aiz laukuma gala līnijas (pretī savai spēlētāju atpūtas vietai)
Kad pēdējais spēlētājs ir izsaukts:
• PIRMAIS tiesnesis dod svilpes signālu un rāda žestu
• Spēlētāji sasveicinās zem tīkla (paspiež viens otram roku) un dodas uz to laukuma
pusi, kura tika noteikta pirmsspēles izlozē
0 minūtes
Spēles sākums
• Spēlētāji atsveicinās no pretējās komandas spēlētājiem (paspiež viens otram roku)
un tiesnešiem (pie pirmā tiesneša paaugstinājuma) un dodas sekretāra galda
SPĒLES
virzienā.
BEIGAS
• Komandas kapteiņi paraksta spēles protokolu
• Visi spēles dalībnieki (abu komandu spēlētāji un tiesneši) atstāj spēles lauku

Svarīgi zināt:
-

Šo protokolu var pielāgot arī 3 minūšu oficiālajam iesildīšanās laikam. Tad
IZLOZE tiek izdarīta 5 minūtes pirms spēles sākuma;

-

Komandas treneri drīkst atrasties spēles laukā līdz oficiālā spēles protokola
sākšanās brīdim (10 minūtes līdz spēles sākumam) vai līdz IZLOZEI, ja tas ir
iepriekš atrunāts;

-

Ja iepriekšējā spēle ir ieilgusi un nākamā spēle vairs nevar sākties noteiktajā
laikā, tad nākamās spēles sākums tiek noteikts 10 minūtes pēc kārtējās spēles
beigām;

-

Lai paātrinātu spēles protokolu, pirms spēles izlozi var izdarīt arī ārpus spēles
lauka;

-

Lai pārmērīgi neaizkavētu nākamās spēles sākumu, dažas pēcspēles
procedūras (protokola pilnīga aizpildīšana, protokola pārbaude un parakstīšana
no oficiālo personu puses) var tikt izdarīt ārpus spēles lauka.

