Pludmales volejbola turnīra
“Beach Arena Winter League 3300€”
2019/2020
Nolikums
1. Mērķi un uzdevumi:
1.1. Dot iespēju amatieru un iesācēju līmeņa pludmales volejbola spēlētājiem/ām
sacensties savā starpā un attīstīt savas prasmes.
1.2. Popularizēt pludmales volejbolu un veselīgu dzīvesveidu.
1.3. Veicināt pludmales volejbola attīstību iesācēju un amatieru līmenī.

2. Sacensību organizatori:
2.1. “Beach Arena Winter League 3300€” turnīri tiek organizēti sadarbībā ar vissezonas
pludmales sporta klubu “Beach Arena” un interneta platformu beachvolley.io
2.2. Galvenie organizatori – „Siguldas Sporta Klubs JaRi’’.
2.3. Turnīra vadība – Aivars Sviklis, Rinalds Aišpurs.
2.4. Kontaktinformācija:
• E-pasts: sportaklubsjari@gmail.com vai beacharenaliga@gmail.com
• Tālrunis: (+371) 20159107 vai (+371) 27055141

3. Sacensību norises laiks un vieta:
3.1. Turnīrs norisināsies pludmales sporta centrā “Beach Arena” Ganību Dambī 20A,
Rīga.
3.2. Līga norisināsies 13 posmos un finālposmā:
Posmi

Datums

1.Posms
1. Posms
2. Posms
3. Posms
4. Posms
5. Posms
6. Posms
7.Posms
8. Posms
9. Posms
10. Posms
11. Posms
12. Posms
13. Posms
Finālposms
Finālposms

7.09.2019
28.09.2019
12.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
23.11.2019
07.12.2019
29.12.2019
11.01.2020
25.01.2020
08.02.2020
22.02.2020
07.03.2020
21.03.2020
04.04.2020
05.04.2020

“Amatieri”
Vīrieši
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
-

“Amatieri”
Sievietes
10:00
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
12:00
-

“Pro”
Sievietes
13:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
9:00

“Pro”
Vīrieši
12:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
12:00

4. Apbalvošana :
4.1. Finālposmā “Beach Arena Winter League” kopvērtējuma 24 labākās komandas,
kuras ir piedalījušās vismaz 6 regulārajos posmos katrā kategorijā cīnīsies par
kopsummā 3300€ lielo balvu fondu.
4.2. Naudas balvu proporcionālais sadalījums:
Vieta/Līga

Pro Sieviešu
līga

Amatieru
Sieviešu līga

Pro Vīriešu
līga

Amatieru
vīriešu līga

300 €
200 €
100 €
50 €

300 €
200 €
100 €
50 €

400 €
300 €
200 €
100 €

400 €
300 €
200 €
100 €

4.3. Katra posma pirmo trīs vietu ieguvēji katrā kategorijā tiks apbalvoti ar dāvanām no
mūsu atbalstītājiem un sadarbības partneriem: ,,Lumberjack”, “Megogo”, “Lacunaaqua”, “DK Group” un citiem.

5. Sacensību reitings:
5.1. Katrā posmā spēlētāji saņem reitinga punktus attiecīgi ieņemtajai vietai. Reitings ir
nepieciešams, lai izveidotu pēc spēka līdzvērtīgas grupas katrā no posmiem, kā arī,
lai noskaidrotu līgas 24 labākās komandas sezonas gaitā, katrā kategorijā.
5.2. Reitinga punktu skala:
•
1.vieta – 64 punkti
•
•
•
•
•
•
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

2.vieta – 56 punkti
3.vieta – 48 punkti
4.vieta – 40 punkti
5.-8.vieta – 32 punkti
9.-16.vieta – 24 punkti
17.-24.vieta – 16 punkti
25.-32.vieta – 8 punkti

•
Kopvērtējumā tiks ieskaitīti katra spēlētāja visu posmu rezultāti.
Finālposmam kvalificēsies 24 labākās komandas, kuras piedalījušās vismaz 6
regulārajos posmos katrā kategorijā, balstoties uz iegūtajiem reitinga punktiem.
Ja kāda no TOP 24 komandām izlems nepiedalīties finālposmā, tad vietu tajā
iegūs nākamā pēc reitinga labākā komanda.
Finālposmā grupas tiks izveidotas balstoties uz “Beach Arena Winter League”
reitingu.
Finālposma uzvarētājs tiks noskaidrots neatkarīgi no reitinga punktiem.

6. Sacensību dalībnieki:
6.1. “Pro Sieviešu līgas” turnīros var piedalīties ikviena pludmales volejbola spēlētāja.
6.2. “Pro Vīriešu līgas” turnīros var piedalīties ikviens pludmales volejbola spēlētājs.
6.3. “Amatieru Vīriešu līgas” turnīros nevar piedalīties spēlētāji, kuri:
•
atrodas Latvijas pludmales volejbola spēlētāju reitingā http://volejbols.lv/pludmales-volejbols/ergo-open-viriesiem-2019/speletajureitings.
•
Nacionālās līgas, Baltijas līgas un EVL virslīgas spēlētāji.
6.3..1. Turnīra organizatori patur tiesības pārcelt spēlētājus uz augstāku līgu, ja
uzskata to par nepieciešamu, balstoties uz spēlētāja prasmju līmeni.
6.4. “Amatieru Sieviešu līgas” turnīros nevar piedalīties spēlētājas, kuras:
•
atrodas Latvijas pludmales volejbola spēlētāju reitingā http://volejbols.lv/pludmales-volejbols/ergo-open-2019-sievietem/speletajureitings
•
Nacionālās līgas, Baltijas līgas un EVL virslīgas spēlētājas.
6.4..1. Turnīra organizatori patur tiesības pārcelt spēlētājas uz augstāku līgu, ja
uzskata to par nepieciešamu, balstoties uz spēlētājas prasmju līmeni.
6.5. Katra komanda piesaka divus spēlētājus. Komandas sastāvus var arī mainīt sezonas
laikā, jo reitinga punkti katram dalībniekam tiks skaitīti atsevišķi.
6.6. Pasākuma laikā tiks fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti
publicitātes vajadzībām “Beach Arena” sociālajos tīklos.

7. Dalībnieku un organizatoru atbildība:
7.1. Katrs dalībnieks morāli un materiāli atbild par nodarītajiem kaitējumiem sacensību
vietai un dalībniekiem;
7.2. Komanda vai tās atsevišķi dalībnieki var tikt diskvalificēti par:
•
Sacensību nolikuma neievērošanu;
•
Sacensību tiesnešu, organizatoru vai organizatoru darbinieku norādījumu
ignorēšanu;
•
Vispārējo pieklājības un ētikas normu neievērošanu.
7.3. Katrs dalībnieks nes atbildību par savu veselības stāvokli un personīgajām mantām,
apliecinot to ar savu parakstu elektroniskajā pieteikuma anketā.

8. Dalībnieku pieteikšanās, finansiālie nosacījumi un atsaukšanas kārtība:
8.1. “Beach Arena Winter League” turnīrs tiek organizēts sadarbībā ar interneta
platformu beachvolley.io , lai pieteiktos turnīram katram spēlētājam sākotnēji ir
jāreģistrē savs profils vietnē https://beachvolley.io/register – reģistrācija ir
bezmaksas.
8.2. Lai pieteiktos konkrētajam “Beach Arena Winter League” posmam, ej uz
https://beachvolley.io/tour/BAWL, izvēlies līgu, kurā spēlēsi, spied uz pogas –
“REGISTER”, izvēlies savu pārinieku un pabeidz reģistrāciju.
8.3. Pieteikties uz attiecīgo posmu ir iespējams līdz iepriekšējās dienas plkst. 19:00.
8.4. Dalības maksa ir 24€ no komandas jeb 12€ no spēlētāja par posmu (pirmajā dalības
reizē).
8.5. Ja abi spēlētāji piedalījušies iepriekšējā posmā, tad dalības maksa ir 16€ no
komandas jeb 8€ no spēlētāja (izlaižot posmu, nākamajam posmam dalības maksa
atkal tiek noteikta 24€).

8.6. Par dalības atcelšanu ir jāpaziņo vismaz 2h pirms turnīra norādītā sākuma laika, sūtot
epastu uz beacharenaliga@gmail.com vai sazinoties ar turnīra organizatoriem pa tālr.
+37127055141.
8.7. Ja komanda par dalības atcelšanu paziņo vēlāk vai nepaziņo vispār, tad nākamā
posma dalības maksa ir 30€ no komandas jeb 15€ no spēlētāja.

9. Sacensību kārtība un izspēles sistēma:
9.1. Maksimālais komandu skaits vienā posmā ir 32 komandas vienā kategorijā.
9.2. Attiecīgi no pieteikušos komandu skaita tiks izveidotas grupas 4 komandu sastāvā
(komandu skaits grupā var mainīties, balstoties uz pieteikušos komandu skaitu).
9.3. Pirmajā posmā grupas tiks izlozētas, taču katrā nākamajā posmā grupas tiks veidotas
balstoties uz dalībnieku iegūtajiem reitinga punktiem.
9.4. Grupu spēlēs tiks spēlēts viens sets līdz 21 punktam ar divu punktu pārsvaru.
9.5. Ja komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, tad, lai noteiktu vietu sadalījumu,
tiek ņemts vērā:
9.5..1. Iegūto/zaudēto punktu attiecība;
9.5..2. Savstarpējie spēļu rezultāti;
9.6. Ja iegūtas traumas, akūtas slimības vai kādā citā šajā nolikumā neparedzēta situācija,
kuras dēļ kāds no spēlētājiem nevar turpināt dalību sacensībās, komandu no turnīra
izslēdz, saglabājot rezultātus.
9.7. Izslēgšanas spēlēs iekļūs 16 labākās komandas pēc grupu turnīra rezultātiem,
izslēgšanas spēlēs arī tiks spēlēts viens sets līdz 21 punktam ar divu punktu pārsvaru.
9.8. Pusfināla un fināla spēlēs tiks spēlēts līdz divu setu uzvarai, kur katrs sets tiek
izspēlēts līdz 15 punktiem ar divu punktu pārsvaru.
9.9. Grupu un izslēgšanas spēles tiesā iepriekšējās spēles zaudētājs uz attiecīgā laukuma.
Pusfinālu un finālu spēles tiesā turnīra organizatoru nolīgtie tiesneši.
9.10. Spēlētājiem ne vēlāk kā 24 stundas pirms sacensībām elektroniski tiek aizsūtīta
informācija par attiecīgā posma izspēles kārtību, kalendāru, ierašanās laiku un cita
informācija, kas saistīta ar attiecīgo posmu.
9.11. Sacensību organizatori patur tiesības mainīt izspēles kārtību, informējot par to
sacensību dalībniekus pirms turnīra sākuma.
9.12. Organizatori nodrošina pludmales volejbola bumbas, tablo un svilpes sacensību laikā.
9.13. Organizatori neapmaksā nodokļus par spēlētāju naudas balvām.
9.14. Piesakoties sacensībām, spēlētāji apstiprina, ka ir iepazinušies un piekrīt šiem
noteikumiem, kā arī atbild par savu veselības stāvokli. Spēlētājiem, kuri nav
sasnieguši 16 gadu vecumu, jābūt vecāku vai ģimenes ārsta apliecinājumam, kā arī
vecāku atļaujai dalībai sacensībās.
9.15. Finālposms tiks izspēlēts 24 komandu grupu turnīrā.

10. Sacensību noteikumi:
10.1.
“Beach Arena Winter League” turnīrs norisinās saskaņā ar spēkā esošajiem
FIVB pludmales volejbola noteikumiem ar nelieliem atvieglojumiem.
10.2.
Piesakoties sacensībās, spēlētāji apstiprina, ka ir iepazinušies ar šiem
noteikumiem, kā arī ar attiecīgo sacensību nolikumu.

