Starptautisks kērlinga turnīrs

„VENTSPILS KAUSS 2017”
Turnīrs notiek:
Organizators:

2017.gada 24. - 26.augusts
Olimpiskā centra “Ventspils” ledus hallē, Sporta iela 7/9, Ventspils, Latvija.
Ventspils kērlinga klubs
adrese: Sporta ielā 7/9, Ventspilī, LV-3601, Latvija;
kontaktpersona: Dace Ābelīte, tālr. +371 26327775;
e-pasts: dace.abelite@gmail.com ;
kluba mājas lapa internetā: www.facebook.com/VentspilsCurlingCup

Sadarbības partneris:
Kā organizatori garantējam:

Pieteikšanās termiņš:
Dalības maksa:
Dalības priekšapmaksa:

Olimpiskais centrs “Ventspils”
 5 spēles katrai komandai;
 kausus un balvas uzvarētājiem;
 turnīra noslēguma pasākumu komandu dalībniekiem un viesiem
sestdien, 26.augustā.Viesiem ir iespēja piedalīties par papildus samaksu – 10 EUR.
līdz 10.08.2017., aizpildot pieteikuma anketu.
300 EUR no komandas.
Piesakoties turnīram ātrāk un veicot apmaksu līdz 31.jūlijam – dalības maksa
tikai 280 EUR.
Dalības maksu par turnīru Jūs varat veikt ar pārskaitījumu:
Saņēmējs: Ventspils kērlinga klubs
Reģ.Nr.:
40008070580
Adrese:
Sporta iela Nr.7/9, Ventspils, Latvija
Konta Nr.: LV53HABA0551005425728
Banka:
AS “SWEDBANK”
Kods:
HABA LV 22
Maksājuma mērķis:
Par dalību turnīrā „Ventspils kauss 2017”
*
Komandas, kurām nepieciešams rēķins, lūdzu savlaicīgi paziņot organizatoram rekvizītus.

Sacensību organizācija:



Turnīra sākums – ceturtdienas vakarā, 24.augustā; noslēgums –
sestdienas vakarā, 26.augustā ar apbalvošanas pasākumu un atpūtas
vakaru.
 OPEN tipa turnīrs, piesakot komandā ne vairāk kā 5 dalībniekus;
 Turnīrā piedalās 16-24 komandas;
 Komandu veidi: Vīriešu, Sieviešu, Junioru, Senioru, Mix, Ratiņkrēslu ;
 spēlēts tiks pēc WCF noteikumiem (4 “brīvo sargu” likums);
 komandas pēc izlozes sadalītas grupās un ar otro spēli tiks spēlēts pēc
Schenkel sistēmas (sacentīsies pēc iespējas līdzvērtīgi pretinieki);
 katrai spēlei – 8 endi, ar laika limitu;
 Vērtējums: par uzvaru – 2 punkti, neizšķirtu – 1 punkts, zaudējums – 0
punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā tiek vērtēti papildrādītāji
sekojošā kārtībā: endi, akmeņi.
Sacensību norise un izlozes rezultāti tiks izsūtīti līdz 16.08.2017.
Naktsmītnes. Viesnīca “VENTA”, 900 metru attālumā no ledus halles - īpaša cena turnīra dalībniekiem – divvietīgs numuriņš, ar
brokastīm divām personām uz vienu nakti – 46 EUR. Vai Olimpiskā centra “Ventspils” sportistu viesnīca www.hotelocventspils.lv,
divvietīgs numuriņš, ar brokastīm divām personām uz vienu nakti – 47 EUR.
Jūs varat apmesties arī citās viesnīcās, viesu namos un kempingā, kas atrodas Ventspilī un tās apkārtnē
http://www.visitventspils.com/lv/ko-darit-ventspili/?group=12.

Gaidām Ventspilī,
Jūsu Ventspils kērlinga klubs

