
  LAIKS UN VIE TA

Kau sa iz cī ņa ri si nā sies 18. jū ni jā Alūk snē – Pil ssa las un ci tos 
novada smil šu no va da vo lej bo la lau ku mos. Ko man du ie ra ša nās  
līdz pulk st. 9.45. 

  SA CEN SĪ BU VA DĪ BA UN TIES NE ŠI

Kau sa iz cī ņu organi zē Alūk snes no va da paš val dī ba sa dar bī
bā ar no va da vo lej bo la sa bied ris ko ak tī vu. Sa cen sī bu di rek tors  
Aivars Bau ma nis (Alūk sne), mob. t. +371 26665654, gal ve nais ties ne sis 
Iļ ja Mi ņins (Rī ga), mob. t. 29359094. Spē les va dīs gal ve nā ties ne ša no zī
mē ti ties ne ši un priekš sa cīk stēs arī pa ši da līb nie ki.

  DA LĪB NIE KI

Kau sa iz cī ņa no tiek vī rie šu un sie vie šu ka te go ri jās. Ko man dā  
2 da līb nie ki, spē lē tā ju mai ņa sa cen sī bu lai kā nav at ļau ta.  
Pa ve cu ma gru pām da līb nie ki ie da lī ti se ko jo šās ka te go ri jās: 
 jaun ie ši Vj 1998.–2000.g.
 sie vie tes S 1999.g. un ve cā kas. Sacensību dalībniecēm, kas līdz 2016. 

gada 15. jūnijam ir starp 25 labākajām savas valsts reitingā atļauts 
pāri veidot ar dalībniecēm, kas tur neietilps. 

 vī rie ši V* 1997. g. un ve cā ki (sa cen sī bās pie da lās da līb nie ki, kas 
uz 2016. ga da 15. jū ni ju nav starp 50 la bā ka jiem sa vas valsts  
rei tin gā)

 vī rie ši V40+ (dzi mu ši 1976.ga dā un ve cā ki). Ja ko man du vei do da līb
nie ki, ku rā kat ra spē lē tā ja ve cums ir 50 ga di un vai rāk, tad ko man dā 
at ļauts spē lēt 3 da līb nie kiem. 

Ka te go ri jās ie ro be žots ko man du skaits. Organizatori patur tiesības 
nepieciešamības gadījumā grupas apvienot.

  PIE TEI KU MI, NO RI SE, VĒR TĒ ŠA NA

Da līb nie ku ie priek šē jā re ģis trā ci ja no tiek pie sa ko ties elek tro nis ki  
http://odb.lv/KKauss/ līdz 16. jū ni jam pulk sten 23.59. Organizato 
ru epasts: katrinaskauss@inbox.lv.  Pēs pieteikuma termiņa beigām 
pieteikumi vairāk pieņemti netiks. At se viš ķos ga dī ju mos, sa zi no ties ar gal
ve no ties ne si pa no rā dī to tāl ru ni, ie spē ja ma pie teik ša nās sa cen sī bām, ja 
būs brī vas vie tas kā dā no sa cen sī bu ka te go ri jām, dalības maksa par 50 % 
lielāka. LTSA posmā tiks vērtētas sekojošas grupas: vīrieši V, sievietes S, 
sievietes 35+ un vīrieši 40+. Ie ra ša nās die nā 18. jū ni jā, ko man das sek
re ta ri ātā Pil ssa lā līdz pulk sten 9.45 iesniedz izprintētu savu pieteikuma 
formu, uz kuras spēlētāji jau ir parakstījušies, ka uzņemas pilnu atbildību 
par savu veselības stāvokli sacensību laikā. Kā arī ir iepazinušies ar 
sacensību nolikumu un piekrīt tā noteikumiem. Dalībieki uzrāda 
maksājuma uzdevumu, ja dalības maksa samaksāta ar pārskaitījumu.   
Spē les no tiek pēc Starp tau tis ka jiem plud ma les vo lej bo la no tei ku miem. 
LTSA pludmales volejbola čempionāta vērtējumā, noteiktajās 
grupās punktus piešķir pēc uzrādītajiem rezultātiem atbilstoši LTSA 
nolikumam. Iz spē les kār tī ba tiek no teik ta at ka rī bā no pie teik to ko man du 
skai ta pa at tie cī gām ka te go ri jām. Spē lē tā ji sa cen sī bas aiz va da or ga ni za
to ru spor ta krek li ņos (tas at tie cas arī uz ap bal vo ša nas ce re mo ni ju).

PROG R AM MA – IE  LŪ GUMS
Laip ni aici nām ik vie nu plud ma les vo lej bo la spē les cie nī tā ju uz Alūk sni, lai tie ši pirms Lī go 
svēt kiem piekt o rei zi sa cen stos par KATRĪ NAS KAU SU. Sa cen sī bām iz vē lēts īpašs laiks – to 
lai kā no tiks arī Lī go svēt ku ie lī go ša nas pa sā ku mi. Pērn sa cen sī bās plud ma les vo lej bola  
smil šu lau ku mos star tē ja gan drīz 200 šīs spē les cie nī tā ju. Sacensības iekļautas arī kā Latvijas 
tautas sporta asociācijas (LTSA) 2016. gada pludmales volejbola čempionāta posms.  
Mēs ce ram at kal jūs ie rau dzīt starp sa censību da līb nie kiem!
Bū siet gai dī ti mū su sacensī bās! 
Alūk snes no va da paš val dī ba

  AP BAL VO ŠA NA

Kau sa iz cī ņas bal vu fonds ir 1 600, EUR. 1.3. vie tas ie gu vē jiem (ām) tiks 
pasniegtas secensību medaļas, naudas prēmijas saņems pirmo līdz ceturto 
vietu ieguvēji. Iespējamas pārsteiguma balvas. Visu kategoriju uzvarētāju 
vārdi tiek iegravēti uz sacensību kausa. Naudas balvas tiks sadalītas 
proporcionāli komandu skaitam kategorijās. 

  DA LĪ BAS MAK SA

Re ģis trē jo ties sa cen sī bām da līb nie ki no mak sā da lī bas mak su, kas ir EUR 10, 
no spē lē tā ja. Da lī bas mak su ie spē jams pār skai tīt: biedrībai EKO TERITORIJU 
ATTĪSTĪBA  Reģ. Nr. 40008238615, LV94UNLA0050023174011, vai sa mak
sāt sek re ta ri ātā sa cen sī bu die nā.  Ja, nepieciešams organizatori var izrakstīt 
rēķinu.  Da lī bas mak sā ie kļau tas pus die nas un sa cen sī bu at ri bū ti ka.

  DA ŽĀ DI

Kā sa cen sī bu da līb nie ki, tā līdz ju tē ji un vie si bū siet gai dī ti gan uz sa
cen sī bām, gan ie spē ju ie lī got Jā ņus, jo sa cen sī bu lai kā ri si nā sies ie lī
go ša nas pa sā kums  „Alūk snes zu šu svēt ki”, pēc tam va ka rā iz klai des 
un at pū tas pa sā kums Pil ssa las es trā dē. Bla kus sa cen sī bu vie tai ir  lie
lis ka plud ma le ar ie spē jām ak tī vai at pū tai uz Alūk snes eze ra (būs ie
spē ja iz no māt ka ta ma rā nus, lai vas, arī pie teikt iz klai des brau cie nus 
ar mo to ri zē tu plos tu). Sa cen sī bu vie tās dar bo sies bu fe tes.
Ne pie cie ša mī bas ga dī ju mā or ga ni za to ri pie dā vā nakts mā jas  
www.jaun se tas.lv vai visitaluksne.lv.
In for mā ci ja par no ri si būs pie eja ma Alūk snes no va da mā jas la pā  
www.aluk sne.lv u. c. plaš sa zi ņas lī dzek ļos. 
Uzmanību: Lai ar automašīnu iebrauktu Pilssalā, dalībniekiem  
nepieciešams pašvaldības policijai uzrādīt izdrukātu sacensību 
pieteikumu pretī saņemot vienreizējās izmantošanas caurlaidi. 
Automašīnas jānovieto organizatoru norādītās stāvvietās. Da līb
nie kiem jā ie vē ro Alūk snes no va da paš val dī bas sais to šie no tei
ku mi, ku ri re gu lē sa bied ris ko kār tī bu Pil ssa lā, tai skai tā, par a/m  
ie brauk ša nu, no vie to ša nu u.c.
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PLUDMALES VOLEJBOLS AIzRAUJ!    VEIK SMĪ GU STAR TU SA CEN SĪ BĀS!


