“Vecāķu Beach Fest 2019”
Amatieru sacensības pludmales volejbolā
Organizators – biedrība “Šmēdi” sadarbībā ar SIA “O-Sands”.
Mērķis – pasniegt pludmales volejbolu ne tikai kā sporta veidu, bet kā dzīves stilu ar
vienlīdzīgu kvalitāti kā profesionāliem spēlētājiem, tā arī šī sporta veida
jaunpienācējiem. Pludmales volejbols ir kas vairāk kā bumbas atsišana un tieši tādu
festivālu vēlamies parādīt sabiedrībai.
Dot iespēju spelētājiem tikt pie spēlēm bez lielām pauzēm, tāpēc tiks izveidoti
aptuveni 20 pludmales volejbola laukumi.
Laiks un vieta – 2019. gada 6.-8. jūnijs, Vecāķi (pludmales volejbola stadionā pie
glābšanas stacijas).
Pieteikšanās – pieteikumi tiek pieņemti līdz 5. jūnija plkst.17.00
6. jūnijs Vecāķu karalis / karaliene plkst.17.00
- dalībnieki piesakās individuāli
- spēlētāji tiek sadalīti grupās pa 4 un, mainot pāriniekus, izspēlē katrs ar katru
- augstāko vietu ieguvēji kvalificējas nākošajā kārtā, kur atkal sadala pa 4 pēc
koeficenta un tā līdz noskaidro Vecāķu pludmales karali un karalieni
- turnīrs beidzas pirms paraugspēles Pļaviņš/Točs pret Samoilovu/Šmēdiņu
- dalībnieku skaits ir ierobežots, priekšroka spēlētājiem, kuri pieteikušies pirmie
- pietiekošā laukuma skaita dēļ, spēles notiek 2 – 2.5 stundas bez lieliem
pārtraukumiem
7. jūnijs Vecāķu Open plkst.16.00
- vīriešu un sieviešu konkurence
- komandā 2 spēlētāji
- piedalās jebkurš gribētājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, bez
ierobežojumiem (jaunākiem dalībniekiem jāiesniedz vecāku zīme)
- turnīrā komandas tiek izliktas pēc Latvijas pludmales volejbola reitinga,
vienādu punktu gadījumā lozē
- pēc grupu spēlēm, komandas sadalās divos turnīros – 1. divīzija un 2. divīzija,
un sākas ar izslēgšanas spēlēm
- spēļu garums tiks noteikts pēc pieteikto komandu skaita

8. jūnijs plkst.12.00
MIX (vīrietis+sieviete)
Seniori: Vīrieši (40+ un 50+) un Sievietes (35+ par katriem 5 gadiem virs minimālā
vecuma, katra seta sākumā +3 punkti)
- komandā spēlē 2 spēlētāji
- grupu spēles, turnīri un izslēgšanas spēles
Dalībnieki – katrs var atrast sev piemērotāko turnīru bez atsevišķiem ierobežojumiem
- Vecāķu karalis un karaliene
- Vecāķu Open
- MIX
- Seniori
Izspēles kārtība – Grupu turnīri un izslēgšanas spēlēs. Izņēmums ir karalis/karaliene
turnīrs, kur visu laiku notiek grupu turnīrs.
Spēļu tiesāšana – tiesāšana notiek pēc atvieglotiem FIVB noteikumiem. Par
atvieglotajiem noteikumiem informēs tehniskajā sanāksmē pirms turnīra. Sacensības
tiesās organizatoru nozīmēti tiesneši un zaudētāju komandas, ja organizatori par to
paziņo.
Pieteikšanās un reģistrācija – Sacensību pieteikšanās būs atvērta www.osands.lv līdz
5.jūnija, plkst. 17.00.
Komandu reģistrācija notiek sekretariātā turnīra dienā.
Apbalvošana – turnīra uzvarētāji saņems atbalstītāju balvas, medaļas un diplomus.
Finansiālie nosacījumi – 10 EUR no spēlētāja
Medicīniskais nodrošinājums – katrs turnīra dalībnieks piesakot savu dalību
apliecina, ka pats atbild par savu veselības stāvokli.
Organizatori nodrošina ārstu sacensību vietā pirmās palīdzības sniegšanai.
Kontaktinformācija – papildus informāciju par turnīru var uzzināt sūtot e - pastu uz
info@o-sands.lv vai mājas lapā www.osands.lv
Personas datu apstrāde – piesakoties turnīriem, Jūs piekrītat, ka dati tiks apkopoti,
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām
attiecībā uz personas datu aizsardzību. Uzturoties pludmales volejbola laukumos, Jūs
apzinaties un piekrītat, ka varat tikt filmēts un fotografēts, šie materiāli var tikt
izmantoti pasākuma popularizēšanas un izplatīšanas nolūkos.
Strīdus situācijas – ja sacensību laikā rodas kāda situācija, kura nav paredzēta
nolikumā, tad gala vārds pieder “Vecāķu Beach Fest 2019” sacensību organizatoriem.

