
                                                                                            

 

 

 
 

 
 

KING & QUEEN OF THE BEACH 2014 
SACENSĪBU REGLAMENTS 

 

 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Sekmēt pludmales volejbola attīstību valstī un sadarbībā ar Latvijas Olimpisko 

Komiteju piesaistīt dalībai sacensībās labākos sportistus, tādējādi atbalstot un veicinot 

Olimpiskās kustības pamatprincipus 

1.2. Noskaidrot 2014. gada Latvijas pludmales volejbola Karaļa un Karalienes titula 

ieguvējus. 

 

2. Sacensību vadība 

2.1. Par sacensību norises nodrošinājumu saskaņā ar sadarbības partneru un sponsoru 

nosacījumiem ir atbildīga Latvijas Volejbola federācija.  

2.2. LVF ir atbildīga par sacensību vietas nodrošinājumu un iekārtojumu saskaņā ar 

Starptautisko pludmales volejbola noteikumu prasībām. 

2.3. LVF ir atbildīga par tiesnešu un apkalpojošā personāla nodrošinājumu sacensībās.  

 

3. Sacensību norises laiks un vieta 

3.1. Atlases sacensības norisināsie: 

Sievietēm – 11.augustā, Jūrmalā, Majoru pludmalē (pie „Baltic Beach hotel”) 

Vīriešiem – 12.augustā, Jūrmalā, Majoru pludmalē (pie „Baltic Beach hotel”) 

3.2. Pamatsacensības Karaļa un Karalienes titula noskaidrošanai Rīgas pilsētas svētku 

ietvaros notiek 2014. gada 17. augustā „ ELKOR” pludmales stadionā (Brīvības gatvē 

201) kā vienas dienas turnīrs. 

 

4. Sacensību dalībnieki 

4.1. Vīriešiem – 8 dalībnieki (seši apstiprinātie dalībnieki – Aleksandrs Samoilovs, Jānis 

Šmēdiņš, Mārtiņš Pļaviņš, Ruslans Sorokins, Aleksandrs Solovejs, Toms Šmēdiņš) 

4.2. Sievietēm – 4 dalībnieces  

 

5. Sacensību kārtība un izspēles sistēma vīriešiem 

5.1. Kvalifikācija pirmā kārta: 16 spēlētāji (14 spēlētāji ir saskaņā ar Latvijas kopējo 

reitingu uz š.g. 28.jūliju, kā arī 2 spēlētāji, kuriem tiks piešķirta organizatoru „ Wild 

Card”, t.i., īpašs uzaicinājums) tiks sadalīti četrās grupās, katrā grupā pa četriem 

dalībniekiem. Spēlētāji, mainoties ar savas grupas partneriem, izspēlēs apļa turnīru. 

Uz otro kvalifikācijas kārtu tiek divi labākie dalībnieki no katras grupas. 

5.2. Kvalifikācijas otrā kārta: 8 spēlētāji tiks sadalīti divās grupās, katrā grupā pa četriem 

dalībniekiem. Spēlētāji, mainoties ar savas grupas partneriem, izspēlēs apļa turnīru. 

Uz trešo kvalifikācijas kārtu tiek divi labākie dalībnieki no katras grupas. 

5.3. Kvalifikācijas trešā kārta: 4 spēlētāji izveido vienu grupu, kur mainoties ar grupas 

partneriem, izspēlēs apļa turnīru. Ceļazīmi uz pamatsacensībām iegūs grupas 

uzvarētājs. 

5.4. Interneta balsojums: Trešās kvalifikācijas kārtas dalībnieki, kuri neieguva ceļazīmi uz 

pamatsacensībām, automātiski piedalās interneta balsojumā par atlikušo vienu vietu 

uz pamatsacensībām. 

5.5. Pamatsacensību pirmā kārta: Pamatsacensību pirmajā kārtā piedalīsies 8 spēlētāji 

(Aleksandrs Samoilovs, Jānis Šmēdiņš, Toms Šmēdiņš, Ruslans Sorokins, Aleksandrs 

Solovejs, Mārtiņš Pļaviņš + kvalifikācijas sacensību uzvarētāji), kuri  tiks sadalīti divās 



grupās, katrā grupā pa četriem dalībniekiem. Spēlētāji, mainoties ar savas grupas 

partneriem, izspēlēs apļa turnīru. Uz otro pamatsacensību kārtu tiek divi labākie 

dalībnieki no katras grupas. 

5.6. Pamatsacensību otrā kārta: 4 spēlētāji izveido vienu grupu, kur mainoties ar grupas 

partneriem, izspēlēs apļa turnīru.Ceļazīmi uz finālu iegūs labākie divi spēlētāji. 

5.7. Fināls: Fināla dalībnieki izvēlēsies komandas biedrus no visiem pamatsacensību 

dalībniekiem, kuri bija uzsākuši cīņu par Pludmales karaļa titulu un izspēlēs pilnu spēli, 

līdz divu setu uzvarai un tā noskaidrojot uzvarētāju. 

5.8. Vietu noteikšanas princips grupā (gan atlases sacensībās, gan pamatsacensībās): 

 Pēc uzvarētiem setiem, 

 Pēc iegūto, zaudēto mazo punktu attiecības, 

 Ja dalībniekiem ir pilnīgi vienādi iepriekš minētie kritēriji, tad tiek spēlēts 

„apakšiņu” turnīrs līdz 3 punktiem (kurš pirmais sasniedz 3 punktus, tas 

uzvar).  

 

6. Sacensību kārtība un izspēles sistēma sievietēm 

6.1. Kvalifikācijas pirmā kārta: 8 spēlētājas, kuras 28.jūlijā aizņems pirmās astoņas 

vietas Latvijas kopējā reitingā tiks sadalītas divās grupās, katrā grupā pa četrām 

dalībniecēm. Spēlētāji, mainoties ar savas grupas partnerēm, izspēlēs apļa turnīru. Uz 

otro kvalifikācijas kārtu tiek divas labākās dalībnieces no katras grupas 

6.2. Kvalifikācijas otrā kārta: 4 spēlētājas izveido vienu grupu, kur mainoties ar grupas 

partnerēm, izspēlēs apļa turnīru.Ceļazīmi uz pamatsacensībām iegūs labākās trīs 

spēlētājas. 

6.3. Interneta balsojuma: Balsojumā piedalīsies visas spēlētājas, kuras uzsāka cīņu par 

iekļūšanu pamatsacensībās, izņemot trīs spēlētājas, kuras jau nodrošināja vietu šī 

turnīra laikā. Balsojuma uzvarētāja iegūs ceļazīmi uz pamatsacensībām. 

6.4. Pamatsacensību pirmā kārta: 4 spēlētājas izveido vienu grupu, kur mainoties ar 

grupas partnerēm, izspēlēs apļa turnīru.Ceļazīmi uz finālu iegūs labākās divas 

spēlētājas. 

6.5. Fināls: Fināla dalībnieces izvēlēsies komandas biedrenes no atlikušajām 

pamatsacensību dalībniecēm, kuras bija uzsākušas cīņu par Pludmales karalienes 

titulu un izspēlēs pilnu spēli, līdz divu setu uzvarai un tā noskaidrojot uzvarētāju. 

6.6. Vietu noteikšanas princips grupā (gan atlases sacensībās, gan pamatsacensībās): 

 Pēc uzvarētiem setiem, 

 Pēc iegūto, zaudēto mazo punktu attiecības, 

 Ja dalībniekiem ir pilnīgi vienādi iepriekš minētie kritēriji, tad tiek spēlēts 

„apakšiņu” turnīrs līdz 3 punktiem (kura pirmā sasniedz 3 punktus, tā uzvar).  

 

7. Sponsoru nosacījumi dalībai sacensībās 

7.1. Sacensību laikā demonstrējamos vai izplatāmos materiālos, tai skaitā, bet ne tikai 

spēles laukuma noformējumā, dalībnieku formas tērpos un aksesuāros neizmantot 

nekādus reklāmas vai informatīvos materiālus, kuru saturs ir pretrunā vai varētu 

nonākt pretrunā ar LOK atbalstītāju ekskluzivitātes aizsardzības programmu, kas 

nepieļauj tādu atbalstītāju un/vai reklāmdevēju pieminēšanu, kuru ekonomiskās 

aktivitātes sfēras pilnībā vai daļēji skar LOK ģenerālsponsoru, sponsoru, partneru un 

atbalstītāju ekonomiskās aktivitātes sfēras, kā tās noteiktas LOK interneta vietnes 

sadaļā http://olimpiade.lv/lv/lok/finanses/atbalsts  

 

8. Sporta formas 

8.1. Atlases sacensībās sportistiem jāspēlē Latvijas čempionāta „ERGO OPEN” 2014.gada 

kreklos, kuri izsniegti kādā no LČ posmiem, bet finālsacensībās kreklus un, ja 

nepieciešams, šortus, nodrošina organizators. Izvēloties šortus un citus aksesuārus 

jāņem vērā nolikuma punkts 7.1.; 

 

 

 

http://olimpiade.lv/lv/lok/finanses/atbalsts


 

 

9. Bumbas 

Sacensībās tiek spēlēts ar oficiālajām FIVB apstiprinātajām pludmales volejbola 

bumbām MIKASA VLS 300. LVF nodrošina ar bumbām, gan iesildīšanās, gan 

sacensību  laikā.  

 

10. Sacensību noteikumi 

Sacensības notiek saskaņā ar spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola 

noteikumiem. 

 

11. Finansiālie nosacījumi 

11.1. Sacensībās sportistiem nav noteikta dalības maksa. 

11.2. Sacensību kopējais balvu fonds vīriešiem 2 000 EUR 

Balvu fonda sadalījums vīriešiem: 

1.vieta – 1 000 EUR 

2.vieta – 500 EUR 

3.vieta – 250 EUR 

4.vieta – 250 EUR 

 

Sacensību  kopējais balvu fonds sievietēm 1 000 EUR 

Balvu fonda sadalījums sievietēm: 

 1.vieta – 500 EUR 

 2.vieta – 250 EUR 

 3.vieta – 125 EUR 

 4.vieta – 125 EUR 

 

12. Medicīniskais nodrošinājums 

 Katrs dalībnieks ir atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās 

un to apstiprina ar personīgo parakstu sacensību dienā. Spēlētājiem, kuri nav 

sasnieguši 18 gadu vecumu, jābūt vecāku vai ģimenes ārsta apliecinājumam, kā arī 

vecāku atļaujai dalībai sacensībās.  

 Organizators traumu gadījumā nodrošina medicīnas darbinieka sniegto medicīnisko 

palīdzību sacensību norises vietā, ja nepieciešams, ātrās medicīniskās palīdzības 

izsaukšanu. 

 Spēlētājiem ir atļauts izmantot ne vairāk kā vienu medicīnisko pārtraukumu, viena 

turnīra ietvaros.  

 

13. Apbalvošana 

Sacensību uzvarētājs vīriešiem izcīna 2014. gada Pludmales Karaļa titulu un saņem 

īpašu piemiņas balvu no LOK. 

Sacensību uzvarētāja sievietēm izcīna 2014. gada Pludmales Karalienes titulu un 

saņem īpašu piemiņas balvu no LOK. 

Sacensību dalībnieki saņem naudas balvas (naudas balvu sadalījums p.11) 

Dalībnieku ierašanās uz apbalvošanas ceremoniju spēļu formās ir obligāta. 

 

14. Dažādi 

Visi jautājumi, kas nav paredzēti šajā Reglamentā, tiek risināti savstarpēji vienojoties. 


