
Jau septīto reizi ielūdzam ikvienu 
pludmales volejbola spēles cienītāju 
uz Alūksni, lai šogad, tieši  pirms Līgo 
dienas,  dažādās vecuma grupās   sa-
censtos par organizatoru dāvāto 
KATRĪNAS KAUSU. Kā jau ierasts, gal-
venā sacensību arēna arī šogad būs 
atjaunotajā sporta un atpūtas kom-
pleksā Pilssalā.

Būsiet laipni gaidīti Alūksnē!
Alūksnes novada pašvaldība

LAIKS UN VIETA
Kausa izcīņa risināsies 22. jūnijā Alūk-
snē – Pilssalas un atpūtas kompleksa 
„Jaunsētas” (aptuveni 1,8 km no Pils-
salas) volejbola laukumos. Komandu 
ierašanās Pilssalā līdz pulksten 9.50  
Iepriekšējie pieteikumi līdz 19. jūnijam  
pulksten 24.00.

VII Starptautiskās sacensības 
pludmales volejbolā

KATRĪNAS 
KAUSS 2019

SACENSĪBU VADĪBA UN TIESNEŠI
Kausa izcīņu organizē Alūksnes 
novada pašvaldība sadarbībā ar bied-
rību „Eko teritoriju attīstība” un  
novada volejbola sabiedrisko aktīvu. 
Sacensību direktors Aivars Baumanis 
(Alūksne), mob. t. +371 26665654, gal-
venais tiesnesis Iļja Miņins (Rīga), mob. 
t. 29359094. Spēles vadīs galvenā 
tiesneša nozīmēti tiesneši un priekš-
sacīkstēs arī paši dalībnieki.

reitingā. Ja spēlētāji, kuri vēlas 
veidot komandu un ir starp 50 
labākajiem reitingā, tad otram 
spēlētājam jābūt dzimušam 
1974.gadā un agrāk.

● sievietes S35+ (dzimušas 
1984.gadā un vecākas). Ja koman-
du veido dalībnieces, kurā katras 
spēlētājas vecums ir 45 gadi un 
vairāk, tad komandā atļauts spēlēt 
3 dalībniecēm. 

● vīrieši V40+ (dzimuši 1979.gadā un 
vecāki). Šajā grupā atļauts veidot 
komandu arī spēlētājiem, kuri dzi-
muši 1981.gadā un agrāk, bet otram 
spēlētāja vecumam jābūt tādam, 
ka abu spēlētāju gadu summa ir 
vismaz 80. Ja komandu veido 
dalībnieki, kurā katra spēlētāja 
vecums ir 50 gadi un vairāk, tad 
komandā atļauts spēlēt 3 dalīb-
niekiem.

Kategorijās ierobežots komandu 
skaits.

PIETEIKUMI, NORISE, VĒRTĒŠANA
Dalībnieku iepriekšējā reģistrācija 
notiek piesakoties elektroniski 
http: //odb.lv/KKauss/  līdz 19. jūnijam 
pulksten 24.00. Pieteikšanās šeit.  At-
sevišķos gadījumos, sazinoties ar gal-
veno tiesnesi pa norādīto tālruni, 
iespējama pieteikšanās sacensībām 
arī pēc pieteikumu termiņa beigām, ja 
attiecīgā grupā būs brīvas vietas.
Ierašanās dienā 22. jūnijā, komandas 
sekretariātā Pilssalā līdz pulksten 9.50 
atzīmē savu dalību. Organizatoriem 
jāiesniedz rakstveida pieteikums, kurā 
norādīts komandas dalībnieku sastāvs 
ar dalībnieku parakstiem, tā aplieci-
not, ka katrs dalībnieks personiski 
atbild par savu veselības stāvokli, kā 
arī dalībnieki ir iepazinušies ar 
sacensību nolikumu un piekrīt 
tā noteikumiem.
Spēles notiek pēc Starptautiskajiem 

PROGRAMMA – IELŪGUMS BALVU FONDS
2000 EUR

pludmales volejbola noteikumiem. 
Izspēles kārtība tiek noteikta atkarībā 
no pieteikto komandu skaita pa 
attiecīgām grupām. Spēlētāji sacensī-
bas aizvada organizatoru sporta krek-
liņos (tas attiecas arī uz apbalvošanas 
ceremoniju).

APBALVOŠANA
Kausa izcīņas balvu fonds ir 2 000,- EUR  
1.-3. vietas ieguvēji (-as) komandas 
dalībnieki visās grupās tiek apbalvoti 
ar sacensību medaļām un balvām. Ar 
balvām tiks apbalvoti arī 4. vietas 
ieguvēji. Iespējamas pārsteiguma 
balvas. Visu grupu uzvarētāju vārdi 
tiek iegravēti uz sacensību kausa. 
Balvas tiks pasniegtas proporcionāli 
komandu skaitam grupā.

DALĪBAS MAKSA
Reģistrējoties sacensībām dalībnieki 
nomaksā dalības maksu pieaugušo 
grupu spēlētājiem un veterāniem  ir 
15,- EUR no spēlētāja, bet jauniešiem 
(2002.g. un jaunākiem) ir 10,- EUR no 
spēlētāja.
Dalības maksu iespējams arī samak-
sāt iepriekš: 
Biedrība „Eko teritoriju attīstība”, 
Reģ.nr. 40008238615  Konta numurs: 
LV94UNLA0050023174011, vai samak-
sāt sekretariātā sacensību dienā. Dalī-
bas maksā iekļautas pusdienas, spēles 
krekliņš, sacensību apkalpošana.

DAŽĀDI
Kā sacensību dalībnieki, tā līdzjutēji un 
viesi būsiet gaidīti gan uz sacensībām, 
gan, lai interesanti un lietderīgi pa-
vadītu savu brīvdienu Alūksnē, skat. 

DALĪBNIEKI UN KOMANDU 
VEIDOŠANAS NOSACĪJUMI

Kausa izcīņa notiek vīriešu un sieviešu 
grupās. Komandā 2 dalībnieki, 
spēlētāju maiņa sacensību laikā nav 
atļauta. Pa vecuma grupām dalībnieki 
iedalīti sekojošās grupās: 
● jaunieši Vj 2002.g. dzimušie un

jaunāki ( spēles tīkla augstums 2,43 m 
● sievietes S 2002.g. dzimušas un 

vecākas 
● vīrieši V bez vecuma ierobežojuma 

un vecāki. Komandas var veidot 
pēc brīvas izvēles no spēlētājiem, 
kuri uz 2019. gada 15. jūniju nav 
starp 50 labākajiem savas valsts 

www.visitaluksne.lv. Sacensības šogad 
kuplinās muzikāli izklaidējoša 
programma. Sacensību vietās dar-
bosies dažādas bufetes.
Nepieciešamības gadījumā orga-
nizatori piedāvā nakts mājas 
www.jaunsetas.lv.
Informācija par norisi būs pieejama 
Alūksnes novada mājas lapā 
www.aluksne.lv u.c. plašsaziņas līdzekļos.
Dalībniekiem jāievēro Alūksnes 
novada pašvaldības saistošie noteiku-
mi, kuri regulē sabiedrisko kārtību Pils-
salā. Informējam, ka transporta 
iebraukšana Pilssalā nav atļauta un 
tuvākā automašīnu stāvvieta atrodas 
Skolas ielā 1.

Veiksmīgu startu sacensībās!
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Mūs atbalsta:

Atpūtas komplekss 
“Jaunsētas”
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