NEUTROGENA ZIEMAS
PLUDMALES TENISA
ČEMPIONĀTS
TURNĪRA NOLIKUMS
1.TURNĪRS
1.1. Sakarā ar organizatoru maiņu Neutrogena/ BT stars Ziemas pludmales tenisa
čempionāts 2019/2020 pārtop par „Neutrogena” Pludmales tenisa čempionātu
2019/2020.
2.ORGANIZATORI
2.1. „Neutrogena Ziemas pludmales tenisa čempionāts 2019/2020” organizē
“RUUKKI” pludmales centrs.
3.TURNĪRA NORISES LAIKS UN VIETA
3.1. 11.10.2020. –“Ruukki” pludmales centrs (“Lavandas”, Mārupe).
3.2. 25.10.2020. –“Ruukki” pludmales centrs (“Lavandas”, Mārupe).
Interesantākās spēles tiks pārraidītas youtube tiešraidē:
https://www.youtube.com/user/BrazilijaB
4.INFORMĀCIJA PAR TURNĪRU
4.1. www.beachtennis.io
4.2. www.pludmalescentrs.lv
4.3. Facebook @PludmaleBrazilija
5.PIETEIKŠANĀS TURNĪRAM
5.1. www.beachtennis.io
6.TURNĪRA VEIDS
6.1. 11. oktobris (9posms) Advanced (reģistrēšanās un iesildīšanās no plkst. 9:3010:30. Plkst. 10:30 sākas turnīra spēles); Intermediate (reģistrēšanās un iesildīšanās
no plkst. 13:30-14:00. Plkst. 14:00 sākas turnīra spēles);

6.2. 25. oktobris (10 posms- fināls) Advanced (reģistrēšanās un iesildīšanās no
plkst. 9:30-10:30. Plkst. 10:30 sākas turnīra spēles); Intermediate (reģistrēšanās un
iesildīšanās no plkst. 13:30-14:00. Plkst. 14:00 sākas turnīra spēles).
7.PIETEIKŠANĀS TERMIŅI
7.1. Pieteikšanās dalībai turnīram beidzas:
-uz 11. oktobri pieteikšanās beidzas 10. oktobrī plkst. 17:00;
-uz 25. oktobri pieteikšanās beidzas 24. oktobrī plkst. 17:00.
8. TURNĪRA IZSPĒLES KĀRTĪBA UN PUNKTI
8.1 Turnīra izspēles kārtība būs atkarīga no pieteikušos komandu skaita.
8.1.1 Turnīra organizatori nodrošina vismaz 5 spēles katrai komandai.
8.2 Spēles uzvarētāju nosaka spēlējot vienu setu līdz 6 uzvarētiem geimiem, pie
rezultāta 5:5 tiek spēlēts Tie break līdz 7 punktiem vai 2 punktu pārsvara.

9. TURNĪRA DALĪBNIEKI
9.1 Kategorijas Advanced un Intermediate;
9.2. Advanced var reģistrēties pa pāriem vai partneris tiks izlozēts
(womens/mens/mixed/). Vīrieši drīkst spēlēt kopā 1 komandā. Posmā piedalās
maksimāli 24 pāri.
9.3. Intermediate var reģistrēties pa pāriem vai partneris tiks izlozēts
(womens/mixed). Vīrieši nevar spēlēt kopā 1 komandā. Posmā piedalās maksimāli 24
pāri.
9.4. Turnīra dalībnieku vecums netiek ierobežots.
9.5. Turnīrā vienā pārī nevar spēlēt divi PRO kategorijas spēlētāji, kuri uz turnīra
norises dienu ir atrodami ITF pludmales tenisa reitinga TOP400 vai ir praktizējoši
tenisa vai pludmales tenisa treneri, kā arī spēlētāji, kuri ir pārstāvējuši savas valstis
izlases sastāvā jebkurā vecuma grupā.
9.6. Turnīra organizators patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu par dalībnieka dalību
turnīrā un atbilstību pieteiktajā kategorijā.
10.TURNĪRA REITINGS
10.1. Turnīram ir sava reitinga tabula, pēc konkrētā turnīra posma pieteikšanās
beigām (attiecīgi 10.10. plkst.17:00 un 24.10. plkst. 17:00) tiks noteikts maksimālais
punktu skaits, kuru saņems kategoriju Advanced un Itermediate uzvarētāji. Par
pamatu tiek ņemts kopējais dalībnieku skaits katrā kategorijā. Piemēram, ja Advanced
kategorijā ir pieteikušies 10 pāri, tad šīs kategorijas uzvarētāji saņems 10 punktus,

tālāk punkti tiek rēķināti dilstošā secībā katrai nākamajai komandai par punktu mazāk,
attiecīgi -2. vieta 9 punkti, 3.vieta 8 punkti utt. Par aizvadītajiem turnīriem katrā
kategorijā spēlētāju iegūtie punkti tiek apkopoti reitinga tabulā, kura būs apskatāma
www.beachtennis.io
10.2 10 turnīra posmu rezultātu kopsumma nosaka TURNĪRA galvenos uzvarētājus
katrā kategorijā.
10.3. Gadījumā, ja diviem spēlētājiem ir vienāds kopvērtējuma punktu skaits, tad
kopvērtējumā augstāku vietu izcīnīs tā komanda, kurai ir augstāka vieta vienā turnīrā,
ja tā ir vienāda, tad augstāko vietu kopskaits, ja arī tas ir vienāds, tad otra augstākā
vieta utt.

11.STRĪDUS SITUĀCIJAS
11.1 Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.
11.2 Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības
pieņemt galīgo lēmumu, kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas
brīža.

12. TURNĪRA DALĪBAS MAKSA
12.1. Viena TURNĪRA posma dalības maksa no komandas 50 EUR. Katram
dalībniekam cenā iekļauts 1 “Uzvarētāja dzēriens”.

13. APBALVOŠANA
13.1 1-3 vietu ieguvēji katra turnīra posma kategorijā tiek apbalvoti ar medaļām un
pārsteiguma balvām no turnīra atbalstītājiem. Tiks apbalvoti arī gandarījuma
(consolation) uzvarētāji. 9.turnīra posmā tiks izlozēta 1 komanda, kurai dalība Fināla
posmā būs par brīvu.
13.2. Turnīra Finālā tiek apbalvota 1.-3 vieta katrā kategorijā kopvērtējumā par 10
turnīriem. Uzvarētājiem katrā kategorijā 1 vieta kauss, 2-3 vieta medaļas. “RUUKKI”
pludmales centra dāvanu kartes: 1. vieta 100EUR vērtībā, 2. vieta 70EUR vērtībā, 3.
vieta 50EUR vērtībā. Pārsteiguma balvas no turnīra atbalstītājiem. Tiks izlozēta
papildus 1 komanda no visiem turnīra dalībniekiem, kura saņems vērtīgu pārsteiguma
balvu.

14. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
Par savu veselības stāvokli katrs sacensību dalībnieks atbildīgs personīgi!
14.1 Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās
palīdzības izsaukšanu uz turnīra norises vietu.

15.SODA SANKCIJAS
15.1 Ja komanda sacensību dienā izstājas no sacensībām, tad attiecīgai komandai tiek
piešķirts tehniskais zaudējums, un par atlikušajām un jau izspēlētajām spēlēm tiek
piešķirts 0 punkti.
15.2 Samaksātā nauda par dalību sacensībās netiek atgriezta.
15.3 Komandas neierašanās uz spēli, bez iepriekšēja brīdinājuma, tiek piešķirti
tehniskie zaudējumi par attiecīgajām spēlēm.

16. TURNĪRA DALĪBNIEKU PIENĀKUMI
16.1 Turnīra dalībnieku pienākums ir uzvesties atbilstoši pludmales tenisa ētikas
principiem un pildīt organizatoru un galvenā tiesneša norādījumus.
17. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA.
17.1 Piesakoties turnīram, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei turnīra
organizēšanas vajadzībām. Rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams
norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu dzimumu.
17.2 Publiski redzamajās izspēles tabulās, rezultātos ir redzams dalībnieku vārds,
uzvārds.
17.3 Turnīra dalībnieki, piesakoties sacensībām piekrīt sacensību laikā uzņemto foto
un videomateriālu izmantošanai turnīra organizatoru vajadzībām publicēšanai mediju
portālos un sociālos tīklos.
17.4 Turnīra dalībnieki, piesakoties turnīram norāda savu vārdu, uzvārdu, e-pastu un
telefona numuru, kas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku
par jaunumiem vai izmaiņām turnīra informācijā, kā arī citās norisēs.

