
            

       

  
 

“Bīčmaratons”  
 

Organizators – Biedrība ‘Šmēdi’ sadarbībā ar Latvijas Tautas Sporta Asociāciju un SIA “O-Sands”. 
 
Mērķis – Attīstīt un popularizēt pludmales volejbolu visiem vecumiem un dzimumiem. Dot iespēju 
Ziemassvētku laikā cilvēkiem baudīt fiziskās aktivītātes svētku noskaņās. Veicināt pludmales 
volejbola uztveršanu ne tikai kā sporta veidu, bet kā lielisku laika pavadīšanu ar patīkamiem 
cilvēkiem un atsaucīgiem organizatoriem. 
 

Laiks un vieta – 2019. gada 26.-29.decembris, “O-Sands” pludmales volejbola laukumos, Elektrum 
Olimpiskajā sporta centrā. Rīgā, Grostonas ielā 6b. 
 

Turnīru laika sadalījums: 
 
26. decembris plkst. 10.00 Jauniešu turnīrs - U14 zēniem un meitenēm 

27. decembris plkst. 9.00 
plkst. 12.30 

Latvijas Jaunatnes Čempionāts 1.posms - U16 zēni 
Latvijas Jaunatnes Čempionāts 1.posms - U16 meitenes 

 plkst.20.00 King & Queen 

28.decembris plkst. 9.00 
plkst. 12.30 

Latvijas Jaunatnes Čempionāts 1.posms - U18 zēni 
Latvijas Jaunatnes Čempionāts 1.posms - U18 meitenes 

 plkst. 18.00 Sand Band 2vs2   
29.decembris plkst. 9.00 Veterāni 40+, MIX 

            
Dalībnieki – turnīrā var piedalīties visi pludmales volejbola interesenti atbilstoši izvēlētajam turnīra 
formātam. 

Jauniešu turnīrs - U14: jaunieši un jaunietes, kas ir dzimuši 2007. gadā vai jaunāki  
Latvijas Jaunatnes Čempionāts 1.posms - U16: jaunieši un jaunietes, kas ir dzimuši 2005. gadā 
vai jaunāki 
King & Queen: dalībnieki piesakās individuāli 
Latvijas Jaunatnes Čempionāts 1.posms - U18: jaunieši un jaunietes, kas ir dzimuši 2003. gadā 
vai jaunāki 
Sand Band 2vs2: Komandas jāveido 2vs2 formātā vīriešiem un sievietēm (katra grupa spēlēs 
atsevišķi), vienā komandā kopā spēlēt nevar spēlētāji, kas atrodas Latvijas pludmales volejbola 
reitinga Top 30 vīriešiem un Top 16 sievietēm. Turnīrā nedrīkst piedalīties dalībnieki jaunāki 
par 14 gadiem. 
Veterāni 40+: Vīrieši (abu dalībnieku kopējai gadu summai jābūt 80 (piemēram1979.g.dz. + 
1979.g.dz., 1980. g.dz. +1978.g.dz., 1981.g.dz. + 1977.g.dz. u.t.t.). Turnīra atļauts piedalīties 
MIX komandām bez dzimšanas gadu ierobežojuma.   

 

Izspēles kārtība – U14, U16, U18 Veterāni 40+ - Divos posmos. Pirmais posms - grupu turnīrs, kurā 
komandas spēlē katra ar katru savas grupas ietvaros, otrais posms - izslēgšanas spēles (atkarīgs no 
pieteikto komandu skaita); 



            

 
 
 
King & Queen – noris grupu turnīra formātā; 
Sand Band 2vs2 - Sacensības notiek divos posmos. Pirmais posms - kvalifikācija - 3 raundi 
(komandas randoma tiek sadalītas grupas pa 3, spēles ilgums 20 min.). Otrais posms - spēles 
pusfinālā 2 grupas pa 3 un fināls viena grupa 3 komandas - spēles ilgums 20 min. 
 

Spēļu tiesāšana – tiesāšana notiek pēc atvieglotiem FIVB noteikumiem. Par atvieglotajiem 
noteikumiem informēs tehniskajā sanāksmē pirms turnīra. 
 
Pieteikšanās un reģistrācija – pieteikumus pieņem līdz 25.decembrim.  

Turnīriem U14 Jauniešu turnīram, SAND BAND 2vs2, Veterānu 40+ reģistrēties var 
ej.uz/bicmaratons2019  
King & Queen turnīram pieteikšanās O-Sands Facebook lapā 
https://www.facebook.com/events/2833006810051426/ 
Latvijas Jaunatnes čempionātam U16 un U18 pieteikšanās caur Latvijas Volejbola Federāciju – 
http://volejbols.lv/pludmales-volejbols/jaunatnes-cempionats-telpas-19-20  

Vai pieteikumu sūtīt uz e - pastu info@o-sands.lv 
 
Komandu reģistrācija notiek turnīra dienā sekretariātā 30 minūtes pirms turnīra. 
 

Apbalvošana – turnīra uzvarētāji saņems kausus un medaļas, kā arī balvas no atbalstītājiem. 
 
Finansialie nosacījumi – Dalības maksa jauniešiem un jaunietēm (līdz 18 gadiem) 5Eur no 
dalībnieka visās sacensībās! Dalības maksa 10Eur no dalībnieka. 
 
Medicīniskais nodrošinājums – katrs turnīra dalībnieks piesakot savu dalību apliecina, ka pats atbild 
par savu veselības stāvokli. Turnīra organizators traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās 
palīdzības izsaukšanu. 
 
Kontaktinformācija – papildus informāciju par turnīru var uzzināt:  
info@o-sands.lv., tālr. 25 774 407, www.osands.lv  
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