
                                                                                    

 
 

“Vecāķu BEACH FEST 2020”  
Mix un 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 
9 pludmales volejbola laukumi. 
Laiks un vieta – 2020. gada 17. - 18. jūlijs, Vecāķi (pludmales volejbola stadionā pie 
glābšanas stacijas). 
Pieteikšanās – pieteikumi tiek pieņemti: 

 MIX līdz 16. jūlija plkst. 18.00; 
 Amatieri vīrieši un sievietes līdz 17. jūlija plkst. 18:00; 

17. jūlijs Vecāķu BEACH FEST Mix (vīrietis+sieviete) plkst. 18.00 

- pietiekošā laukuma skaita dēļ, spēles notiek 3 - 4 stundas bez lieliem 
pārtraukumiem; 

- komandā spēlē 2 spēlētāji; 
- piedalās jebkurš gribētājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, bez ierobežojumiem 

(jaunākiem dalībniekiem jāiesniedz vecāku zīme); 
- grupu spēles un izslēgšanas spēles; 
- spēļu garums tiks noteikts pēc pieteikto komandu skaita; 

18. jūlijs Vecāķu BEACH FEST amatieri plkst. 10.00 

- vīriešu un sieviešu konkurencē; 
- 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 notiek izloze; 
- 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; 

Dalībnieki – katrs var atrast sev piemērotāko turnīru bez atsevišķiem ierobežojumiem: 
- Vecāķu BEACH FEST Mix; 
- Vecāķu BEACH FEST Amatieri vīrieši un sievietes; 

Izspēles kārtība – Grupu turnīri un izslēgšanas spēlēs. 
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.beachvolley.io  
līdz: 

 MIX līdz 16. jūlija plkst.18.00; 
 Amatieri vīrieši un sievietes līdz 17. jūlija plkst. 18:00; 

Komandu reģistrācija notiek sekretariātā turnīra dienā: 
 MIX 17. jūlijā no plkst.17.00 - 18.00; 
 Amatieri vīrieši un sievietes 18. jūlijā no plkst. 9.00 - 10:00; 
  

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.pafbetosands.com  
 
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 2020” sacensību organizatoriem. 
 

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
Sacensību ”Vecāķu BEACH FEST 2020” laikā tiks noteikti drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai. Drošības pasākumi iekļaus dalībnieku un 
apmeklētāju informēšanu, distancēšanās atgādinājumus un higiēnas prasību 
ievērošanu. 

Pasākuma informatīvajos materiālos – nolikumā, pasākuma interneta vietnē, tiks 
izlikti brīdinājumi un pasākuma laikā vadītājs mikrofonā ziņos atgādinās: 

-          ka pasākuma vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, 
mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

-          par divu metru distances ievērošanu; 
-          kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, 
tualetēm 

-          roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas 
līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus; 

-          inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju; 
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