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Sacensību norises vieta un laiks
1.1 Sacensības norisinās 2018.gada 1.Jūnijā (piektdienas vakars un nakts) no plkst.1800 – 2 00.

Dalībnieku pieteikšanās sacensībām
2.1 Pieteikums skaitās pieņemts, ja komanda ir atsūtījusi reģistrācijas e-pastu (baltijassports@gmail.com) ar
spēlētāju vārdiem un turnīra nosaukumu. Dalības maksa, ja pārskaita līdz 29.maijam ir 30 Eur ar norādi
„Zilo kalnu pludm.vol.fest 2018/turnīrs/komanda”, bet turnīra norises dienā un vietā – 36 Eur.
2.2 Ja apmaksu par dalību turnīrā veic juridiska persona, reģistrējot spēlētājus ir jāatsūta rekvizīti.
2.3 Organizatoru rekvizīti: Biedrība „Baltijas sports”, Reģ.Nr.40008242396, SEB Banka, UNLALV2X,
LV07UNLA0050023755346.

Sacensību dalībnieki
3.1.Komanda sastāv no diviem vīriešiem un vienas sievietes uz laukuma.
3.2 Sacensībās drīkst piedalīties jebkura vecuma un dzimuma spēlētāji , bet vienlaicīgi laukumā obligāti
jāatrodas vismaz vienai siev.dz. pārstāvei un vismaz vienam veterānam (35+)
3.3 Veterāns ir spēlētājs, kam apritējuši 35 gadi , pēc organizatora pieprasījuma spēlētājam ir pienākums
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
3.4 Katrs dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu novadu.
3.5 Šī Nolikuma norādītās sacensības uzskatāmas par atklātām un tajās var piedalīties gan Latvijas, gan citu
valstu spēlētāji, kuri nav iekļauti to FIVB un CEV spēlētāju sarakstā, kuriem aizliegts piedalīties
jebkādās pludmales volejbola sacensībās.
3.6 Novadu drīkst pārstāvēt tajā reģistrētas biedrības biedri, deklarētie iedzīvotāji vai novadā reģistrētajos
uzņēmumos vai pašvaldības iestādēs strādājošās personas.
3.7 Novadu pārstāvošo komandu skaits nav ierobežots.

Sacensību kārtība un izspēles sistēma
4.1 Grupu turnīra izspēles sistēma tiek izspēlēta vadoties, no pieteikto komandu skaita un turnīra
organizatoru norādījuma. Maksimālais komandu skaits turnīrā ir 40 komandas.
4.2 Grupu turnīrā komandas tiek salozētas apakšgrupās, ievērojot principu, ka vienā apakšgrupā nedrīkst būt
vairāk par divām vienu to pašu novadu pārstāvošām komandām.
4.3 Katrā grupā paredzētas 5 komandas.
4.4 Playoff kārtai kvalificējas visas grupu turnīra komandas.
4.5 Pēc grupu turnīra komandas izspēlē divmīnusu Play-Off sistēmu.

Apbalvošana
5.1 Pašvaldība, kura ir ieguvusi pirmo vietu, iegūst kausu.
5.2 Pirmo četru vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, naudas balvām, balvām no sponsoriem.
5.3. Pašvaldību kausa izcīņas turnīra balvu fonds ir 300 (150/90/60) Eur un balvas no sponsoriem.

* pārējie turnīra noteikumi aprakstīti festivāla kopējā nolikumā

