
Nolikums BŪVUZŅĒMUMU TURNĪRS 2021 pludmales volejbolā 

1. Mērķis un uzdevumi 

Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti valstī, kā arī radīt apstākļus, lai cilvēki labi varētu pavadīt 

brīvo laiku, kuros bārmeņi, viesmīļi un pavāri no dažādiem uzņēmumiem kopā varētu atpūsties un sportiskā 

azartā konkurēt savā starpā. 

2. Turnīra norises laiks un vieta 

2021. gada 24. SEPTEMBRIS, plkst. 18.00, reģistrēšanās no plkst. 17:30 – 18:00, "Ruukki" pludmales 

centrs, "Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, Latvija - LV-2167. 

3. Dalībnieku pieteikšanās 

Dalībai sacensībās spēlētāji piesakās sūtot pieteikuma e-pastu uz turniri@brazil.lv. Pieteikumā jānorāda turnīra 

nosaukums, komandas nosaukums, komandas dalībnieku vārdi un uzvārdi, kontakttālrunis un e-pasts.  

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2021. gada 17. septembra plkst. 17:00 vai līdz turnīra dalībnieku maksimālā 

skaita sasniegšanai. 

4. Sacensību dalībnieki 

Turnīrā var piedalīties jebkura būvniecības vai celtniecības uzņēmuma, būvmateriālu ražošanas vai pārdošanas 

uzņēmuma pārstāvji, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu, un kuri 2021. gada vasaras sezonā Latvijas 

pludmales volejbola spēlētāju reitingā nav labāko simtniekā. Komandas sastāv no 2 spēlētājiem. Uzņēmums 

var pieteikt vienu vai vairākas komandas. Atļauts pieteikt arī komandu, kuras spēlētāji pārstāv divus dažādus 

būvniecības sfēras uzņēmumus.  

5. Sacensību kārtība un izspēles sistēma 

Turnīrs notiek divās kārtās – grupu turnīrs un fināls. Grupu turnīrā komandas tiek sadalītas grupās pa četrām 

vai piecām katrā. Finālā katras grupas 1. un 2. vietu ieguvēju komandas cīnās A līgā, bet katras grupas 3., 4., 

5. vietas ieguvēju komandas cīnās B līgā. Spēļu garumi un konkrēta fināla izspēle tiek noteikta, vadoties pēc 

pieteikušos komandu skaita. Izspēles sistēma tiek paziņota pēc pieteikšanās termiņa beigām. 

6. Sacensību noteikumi 

Turnīrs notiek pēc spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem. Spēļu garumi var tikt mainīti, 

vadoties pēc pieteikušos komandu skaita. Turnīru tiesā paši spēlētāji. 

7. Dalības maksa 

Turnīra dalības maksa 40,00 € (+PVN) no komandas. Apmaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu. 

8. Medicīniskais nodrošinājums 

Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās 

medicīniskās palīdzības izsaukšanu. 

9.Kontaktinformācija 

       turniri@brazil.lv          +371 27858720 

10. Apbalvošana 

Ar turnīra atbalstītāju balvām, medaļām un diplomiem tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji pludmales 

volejbolā. Papildus aktivitāšu uzvare…tāji tiek apbalvoti ar atbalstītāju sarūpētajām balvām. 

 

11. Dažādi 

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