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Sacensību norises vieta un laiks
1.1 Sacensības norisinās 2018.gada 2.Jūnijā (sestdiena) no plkst.1000 – 1900.

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 20 Eur ar
norādi „Zilo kalnu pludm.vol.fest 2018/turnīrs/komanda”, bet turnīra norises dienā un vietā – 24 Eur.
2.2. Organizatoru rekvizīti: Biedrība „Baltijas sports”, Reģ.Nr.40008242396, SEB Banka, UNLALV2X,
LV07UNLA0050023755346.

Sacensību dalībnieki
3.1.Komanda sastāv no 2 dalībniekiem uz laukuma.
3.2.Sacensībās drīkst piedalīties jebkura vecuma vīriešu kārtas pārstāvji.
3.3.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.
3.4.Kopā nedrīkst spēlēt divi top 50 Latvijas vīriešu reitingā vienlaicīgi atrodošies spēlētāji. Vērā tiek
ņemts Latvijas volejbola Federācijas Pludmales Volejbola aktuālais reitings uz sacensību dienu
02.06.2018.

Sacensību kārtība un izspēles sistēma
4.1 Vīriešu turnīrs notiek divās kārtās: pirmā kārta - grupu turnīrs. pēc kura visas komandas tiek sadalītas
divās līgās Virslīga un Cerību Līga.
4.2 Turnīrā, ņemot vērā pieteikto komandu skaitu un ‘’Latvijas kopējo reitingu spēlētājiem’’, tiek
noteikta sekojoša izspēles un spēlētāju izlikšanas kārtība:
4.2.1 Grupu turnīra izspēles sistēma tiek izspēlēta vadoties, no pieteikto komandu skaita un turnīra
organizatoru norādījuma. Maksimālais komandu skaits turnīrā ir 40 komandas.
4.2.2 Grupu turnīrā pēc Organizatoru ieskatiem Top 8 komandas tiek izsētas, kurā, klāt ar izlozes
palīdzību tiek pielozētas atlikušās, lai katru apakšgrupu veidotu ne vairāk ka 5 komandas.
4.2.3 Virslīgai automātiski kvalificējas katras apakšgrupas pirmo 2 vietu ieguvējas
4.2.4 Komandas, kas pēc grupu turnīra nekvalificējas Virslīgai turpina spēles Cerību Līgā, kas tiek
aizvadīta pēc vien-mīnusa sistēmas.

Apbalvošana
5.1 Virslīgā kopējais balvu fonda apjoms sastāda 200(100/60/40)Eur un vērtīgas dāvanu kartes no
SPORTLAND (100/60/40), Cerību Līgā attiecīgi 100(50/30/20)Eur un balvas no sponsoriem.
5.2 Katram spēlētājam paredzēta viena ēdienreize vienu sacensību ietvaros

* pārējie turnīra noteikumi aprakstīti festivāla kopējā nolikumā

