
 

 
“O-SANDS jauniešu kauss pludmales volejbolā”  

Pavasaris 2020 
 
Organizators – biedrība “Mārtiņa Pļaviņa Sporta klubs” sadarbībā ar SIA “O-Sands”. 
 
Mērķis: attīstīt pludmales volejbolu bērnu un jauniešu vidū. Dot iespēju apliecināt savu spēlēt 
prasmi, iegūt pieredzi, iegūt draugus un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 
Jauniešus pieradināt pie regulāriem turnīriem, lai būtu kā atskaites punkti pēc treniņiem. 
 
Dalībnieki: turnīrs tiek organizēts zēniem un meitenēm trīs vecuma grupās: U14 (2007. gadā 
dzimušie vai jaunāki), U16 (2005. gadā dzimušie vai jaunāki) un U18 (2003. gadā dzimušie vai 
jaunāki). 
Turnīrā drīkst piedalīties bērni, kuri iekļaujas atbilstosā grupā un ir ārsta zīme par atļauju piedalīties 
turnīrā. 
 
Laiks un vieta: Sacensības norisināsies Elektrum olimpiskajā centrā Grostonas ielā 6B, O-Sands 
pludmales volejbola laukumos. Sacensību laiks sestdienās ir no plkst. 10.30 līdz 18.00 un svētdienās 
no plkst.9.00 līdz 16.00 (pēc nepieciešamības var tik mainīti spēļu laiki) 
 
1. Posms 2020. gada 8. februāris - U14  

15. februāris – U18  
16. februāris – U16  
 

plkst.10.30 zēni / plkst.14.00 meitenes 
plkst.10.30 zēni / plkst.14.00 meitenes 
plkst.9.00 zēni / plkst.12.00 meitenes 

2. Posms 2020. gada 7. marts - U14  
28. marts - U18  
29. marts - U16  

plkst.10.30 zēni / plkst.14.00 meitenes 
plkst.10.30 zēni / plkst.14.00 meitenes 
plkst.9.00 zēni / plkst.12.00 meitenes 
 

FINĀLS 2020. gada 5.aprīlis - U14  
25.aprīlis - U16 
26.aprīlis - U18  

plkst.9.00 zēni / plkst.12.00 meitenes 
plkst.10.30 zēni / plkst.14.00 meitenes 
plkst.9.00 zēni / plkst.12.00 meitenes 

 
Izspēles kārtība – izspēles notiek 2 posmos - grupu turnīrā un finālā pēc 1 mīnuss sistēmas. 
Dalībnieku skaits grupās, komandu skaits, kas izies no grupas, setu skaits un punktu skaits setā tiks 
noteikts atkarībā no komandu skaita.  
Finālsacensībās visās vecuma grupās piedalās 24 labākās komandas, kurās spēlētāji tiek izlikti pēc 
O-Sands kopējā reitinga (http://ej.uz/Osandsjauniesureitings). Finālsacensībām kvalificējās 
komandas, kuru spēlētāji ir piedalījušies vismaz 1 posmā attiecīgajā vecuma grupā. Finālsacensībās 
tiek noteikts O-Sands kausa ieguvēji. 
 
Spēļu tiesāšana – tiesāšana notiek pēc atvieglotiem FIVB noteikumiem. Par atvieglotajiem 
noteikumiem informēs tehniskajā sanāksmē pirms turnīra. 
Sacensības finālposmā tiesās organizatoru norīkoti tiesnēši, bet 1. un 2. posmā sacensības tiesās 
paši spēlētāji. 
 
 
 
 
 

http://ej.uz/Osandsjauniesureitings


 
Pieteikšanās un reģistrācija – pieteikumus pieņem līdz katras turnīru nedēļas ceturtdienai. 
Pieteikumus var aizpidīt internetā vai jāsūta elektroniski uz info@o-sands.lv. Pieteikumā jāsūta 
katra spēlētāja vārds, uzvārds un dzimšanas gads kā arī vecuma grupā kurā startēs. 
 
! Pieteikuma anketa 1.posmam - https://ej.uz/OsandsKauss-1posms  
 
Komandu reģistrācija notiek turnīra dienā sekretariātā 30 minūtes pirms turnīra. 
 
Apbalvošana – turnīra uzvarētāji saņems balvas. Finālā spēlētāji tiks apbalvoti ar specbalvām un 
kausiem. 
 
Finansialie nosacījumi – 12 EUR no komandas 
 
Medicīniskais nodrošinājums – katrs turnīra dalībnieks piesakot savu dalību apliecina, ka pats 
atbild par savu veselības stāvokli un līdzi ņem ārsta zīmi. Turnīra organizators traumu gadījumā 
nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. 
 
Kontaktinformācija – papildus informāciju par turnīru var uzzināt sūtot e - pastu uz info@o-
sands.lv vai  www.osands.lv 
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