SAND-BAND Rīgas pludmales tenisa kauss
Nolikums
Organizators: Biedrība “Šmēdi” sadarbībā SIA O-SANDS
1.

Mērķis
Popularizēt pludmales tenisu kā aktīvās atpūtas laika pavadīšanas veidu, veicināt tā
attīstību amatieru spēlētaju vidū. Noskaidrot pavasara sezonas labāko MIX tenisa pāri.
Pludmales teniss kļūst arvien populārāks un daudzi amatieri vēlas iespēju satikties ar
domu biedriem. Kā arī cilvēkiem, kas vēlas aktīvi pavadīt brīvo laiku, pludmales teniss ir
jauks veids kā pavdīt laiku ar draugiem.

2.

Dalībnieki
Turnīrā var piedalīties jebkurš spēlētājs, kurš turnīra dienā ir sasniedzis 12 gadu vecumu.
Komandu veido viena sieviete un viens vīrietis. Vienā pārī kopā nedrīkst spēlēt divi
dalībnieki, kuru kopējais ITF pludmales tenisa reitings summā ir mazāks par 200. Spēlētājs
no ITF vīriešu top 100 pludmales reitinga drīkst spēlēt ar partneri, kura nav ITF reitingā. Kā
arī Latvijas bijušie un esošie izlases pludmales tenisa spēlētāji nedrīkst piedalīties turīrā,
esot vienā pārī.

3.

Turnīra norises laiks un vieta
Turnīrs notiks 2020. gada 20.jūnijā, 4.jūlijā un fināls 1.augustā. Reģistrācija turnīra dienā
no plkst. 10:30, turnīra sākums plkst. 11:00. Turnīrs notiek O-Sands āra pludmales
volejbola laukumos, Skanstes ielā 2b.

4.

Dalības Maksa
Dalības maksa turnīrā ir noteikta 15 Eur apmērā no dalībnieka (30 Eur no komandas).

5.

Turnīra izspēles kārtība
Turnīra piedalās komandas MIX formātā (komandu veido viena sieviete un viens vīrietis).
Katrā posmā spēlētājs saņem punktus.
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Pirmā posma dalībnieki tiek sadalīti pa grupām izlozes kārtībā. Izloze notiek vienu dienu
pirms turnīra. 2.posma dalībnieki tiek izlikti pēc 1.posma reitinga. 3.posma dalībnieki tiek
izlikti pēc divu iepriekšējo posmu reitinga (vienādu punktu gadījumā organizatori patur
tiesības izlozēt dalībnieku reitingu posmam). Veidojot reitingu fināla posmam tiek
piemērots koeficents – dalība trīs posmos -1; divos posmos – 0.75; vienā posmā – 0.5.
Dalībnieki tiek salozēti grupās pa 4 komandām katrā grupā. Grupu spēlēs katra komanda
izspēlē vienu spēli pret pārējām grupas komandām un visas komandas turpina cīņu
izslēgšanas turnīrā. Izslēgšanas turnīrā komandas tiek izvietotas pēc koeficenta. Turnīra
izspēles kārtība var tikt mainīta, atkarībā no ieradušos komandu skaita, turnīra formāts un
izspēles kārtība tiks izrunāta pirms turnīra sākuma tehniskajā sanāksmē. Izspēles garums
ir noteikts līdz 7 geimiem. Par uzvaru spēlē tiek piešķirti divi punkti, par zaudējumu punkts.
Gadījumā, ja komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu grupā ieņem tā
komanda, kurai augstāks koeficents.
6.

Apbalvošana
Godalgoto vietu ieguvēji (1.-3. vieta) un pagraba uzvarētājs tiek abalvoti. Finālā godalgoto
vietu ieguvēji saņems medaļas un kausu, kā arī pārsteigumu balvās no turnīra
atbalstītajiem.

7.

Pieteikšanās dalībai turnīrā
Lai iesūtītu savu pieteikumu dalībai turnīrā ir jāaizpilda šī pieteikšanās forma:
https://ej.uz/SANDBANDteniss
Uz turnīru var pieteikties arī individuāli, turnīra organizatori palīdzēs atrast spēles
partneri. Lūdzam pieteikties pa e-pastu info@o-sands.lv
Fināla kārtai 1.augustā savu dalību drīkst pieteikt dalībnieks, kas ir piedalījies vismaz divos
turnīra posmos.
Turnīra izspēļu saraksts tiks paziņots dalībniekiem dienu pirms turnīra.
Gadījumā, ja uz turnīru ierasties nevarēsi, par to obligāti ir savlaicīgi jāinformē turnīra
vadītājs. Neinformēšanas un neierašanās gadījumā turnīra organizatori patur tiesības
nepielaist dalībnieku pie nākamajiem turnīriem.

