
                                                                                       
       
  

“Vecāķu Beach Fest 2019”  
Rīgas atklātais jauniešu čempionāts, Latvijas jaunatnes pludmales  

volejbola čempionāta 1. posms 

 
 

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.  
 
Īpaši tiks uzsvērts jaunatnes turnīrs, jo tā ir mūsu nākotne, tāpēc šīs sacīkstes veidosim tādas, kuras 
jaunieši gaidīs katru gadu un paliks uzticīgi šim sporta veidam. 
 
Laiks un vieta – 2019. gada 5.-8. jūnijs, Vecāķi (pludmales volejbola stadionā pie glābšanas stacijas). 
 
5. jūnijs  U-13 U-17 
   8.00 – 8.45 reģistrēšanās 
   9.00 – 10.00 kvalifikācija 
 10.00 – 10.15 atklāšana 
 10.30 – 18.00 pamatsacensības 
 18.15 apbalvošana 
 
6. jūnijs U-15 U-19 
   8.00 – 8.45 reģistrēšanās 
   9.00 – 10.00 kvalifikācija 
 10.00 – 10.15 atklāšana 
 10.30 – 18.00 pamatsacensības 
 18.15 Apbalvošana 
 19.30 paraugspēle starp Pļaviņš / Točs pret Samoilovs / 

Šmēdiņš 
 
Dalībnieki – turnīrā var piedalīties bērni un jaunieši no visas Latvijas atbilstoši vecuma grupām. 
U-13 (2007.gads un jaunāki) 
U-15 (2005.gads un jaunāki) 
U-17 (2003.gads un jaunāki) 
U-19 (2001.gads un jaunāki) 
 
Izspēles kārtība – Pamatturnīrā piedalās 32 komandas, ja pieteikušās vairāk komandu, tad tiek spēlēta 
kvalifikācija. Automātiski pamatturnīrā kvalificējas 20 komandas pēc Latvijas Volejbola federācijas 
jaunatnes reitinga, 4 vietas organizatoru Wild Card, bet 8 vietas kvalifikācijas uzvarētājiem. 
 
Kvalifikācija – tiek izliktas komandas pēc Latvijas volejbola federācijas jaunatnes reitinga, vienādu 
punktu gadījumā tiek lozēts. Kvalifikācija tiek aizvadīta pēc vienmīnus sistēmas principa. 
 



                                                                                       
 
 
 
Pamatturnīrs – komandas tiek sadalītas grupās pa 4 komandām. Katrā grupā tiek spēlēts pusfināls (1-4 
un 2-3) un par attiecīgo vietu. Pirmās trīs vietas kvalificējas izslēgšanas spēlēm Play-off vienmīnus 
sistēma. 
 
Cerības kauss – komandām, kuras nepārvarēja kvalifikāciju vai pamatsacensībās neizkļuva no grupas 
(4. vietas) tiek piedāvāts atsevišķs turnīrs, kurš sāksies uzreiz ar izslēgšanas spēlēm. 
 
Spēļu tiesāšana – tiesāšana notiek pēc atvieglotiem FIVB noteikumiem. Par atvieglotajiem 
noteikumiem informēs tehniskajā sanāksmē pirms turnīra. Sacensības tiesās organizatoru nozīmēti 
tiesneši. 
 
Pieteikšanās un reģistrācija – Sacensību pieteikšanās būs atvērta www.osands.lv vienu nedēļu pirms 
turnīra, no 27. – 31. maijam. 
Dalībniekus piesaka pašvaldība, sporta skola vai treneris, kuri arī nes atbildību par sportista ierašanos 
uz turnīru. 
 
Komandu reģistrācija notiek sekretariātā turnīra dienā. 
 
Apbalvošana – turnīra uzvarētāji saņems atbalstītāju  balvas, medaļas un diplomus. 
 
Finansiālie nosacījumi – BEZMAKSAS! 
 
Medicīniskais nodrošinājums – katrs turnīra dalībnieks piesakot savu dalību apliecina, ka pats atbild 
par savu veselības stāvokli un organizatoriem uzrāda ārsta zīmi par atbilstošu veselības stāvokli dalībai 
turnīram.  
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. 
 
Citi punkti un strīdus situācijas – situācijās, kas nav atrunātas nolikumā vadāmies pēc LVF jaunatnes 
nolikuma, ja sacensību laikā rodas saskarsme ar punktiem, kuri nav nolikumā, tad galavārds pieder 
“Vecāķu Beach Fest 2019” sacensību organizatoriem. 

http://www.osands.lv/
mailto:info@o-sands.lv
http://www.osands.lv/

