Apstiprināts:
LBF treneru padomes sēdē 2015.gada 9.maijā
Treneru padomes priekšsēdētājs A.Gureckis
Saskaņots:
LBF valdē 2015.gada 12.maijā
Prezidents Mareks Gruškevics

Latvijas badmintona federācijas reitingā iekļauto,
Latvijas Republikā notiekošo,
badmintona sacensību sarīkošanas noteikumi
1. Sacensību nolikumam jābūt izstrādātam, izsūtītam visiem klubiem un
LBF, kā arī jābūt publicētam organizācijas, kas rīko attiecīgās
sacensības, interneta mājas lapā (ja ir izveidota) ne mazāk kā vienu
mēnesi pirms sacensību sākuma.
2. LBF saskaņotām sacensībām un to nolikumiem jābūt publicētiem LBF
interneta mājas lapā Badminton.lv sadaļā “Kalendārs”.
3. Nolikumam jābūt sagatavotam atbilstoši LBF izstrādātajam nolikuma
paraugam, jānorāda atbildīgais par sacensību sarīkošanu.
4. Pieteikšanās termiņš uz sacensībām, kas jānorāda nolikumā, vismaz
četras dienas pirms sacensību sākuma.
5. Pieteikumi iesniedzami sacensību organizatoriem norādītajā termiņā,
norādot arī dubultspēļu un jaukto dubultspēļu pārus. Pēc pieteikumu
iesniegšanas termiņa beigām pieteikumus nepieņemt.
6. Sacensību tabulām ar katras spēles sākuma laiku jābūt izstrādātām un
publicētam LBF interneta mājas lapā vai Tournamentsoftware.com un
organizācijas, kas rīko attiecīgās sacensības, interneta mājas lapā (ja ir
izveidota) ne vēlāk kā divas dienas pirms sacensību sākuma.
7. Sacensību tabulām jābūt noformētām elektroniski un atbilstoši LBF
izstrādātajam sacensību tabulu paraugam vai Tournamentsoftware.com
un sacensību laikā jābūt izliktām uz informācijas stenda sacensību
vietā.
8. Sacensību rezultātu tabulām ar visu spēļu pinīgiem rezultātiem un
galīgo vietu sadalījuma sarakstu jābūt iesniegtām LBF un publicētam
LBF interneta mājas lapā vai Tournamentsoftware.com un

organizācijas, kas rīko attiecīgās sacensības, interneta mājas lapā (ja ir
izveidota) ne vēlāk kā divas dienas pēc sacensību noslēguma.
9. Sacensību laikā uz visiem laukumiem jāizmanto rezultātu tablo.
10. Valsts līmeņa sacensībās sporta zālē jābūt paceltam Latvijas karogam.
Starptautiska līmeņa sacensībās jābūt paceltiem visu dalībvalstu
karogiem alfabēta secībā.
11. Sporta zālē sacensību laikā jābūt mikrofonam un apskaņošanas
iekārtai dalībnieki informēšanai.
12. Sporta zāles aprīkojumam (tīkli, statīvi, laukuma līniju biezums,
laukumu izvietojums sporta zālē, grīdas seguma kvalitāte) jāatbilst
vispārpieņemtiem spēļu rīkošanas un spēlētāju drošības kritērijiem,
balstītiem uz BWF sacensību sarīkošanas noteikumiem.
13. Sacensību laikā sportistiem jānodrošina iespēja lietot dušu (ar silto
ūdeni).
14. Sacensību laikā spēlēs lietojamas labākas kvalitātes bumbiņas, t.i.,
spalvu bumbiņas. Abām pusēm vienojoties sacensību galvenais
tiesnesis var atļaut spēlēt ar zemākas kvalitātes, t.i., neilona
bumbiņām. Organizatoriem jānodrošina iespēja sacensību laikā un
vietā dalībniekiem iegādāties labas kvalitātes spalvu bumbiņas.
15. Sacensību galvenajam tiesnesim jābrīdina dalībnieki un treneri par
sporta tērpa un sporta apavu atbilstību pastāvošajiem badmintona
sacensību noteikumiem un sacensību nolikuma prasībām. Sacensībās
ieteicams lietot gaišu, vienkrāsainu īso formas tērpu. Komandu
sacensību dalībniekiem jābūt vienotā formastērpā. Prasību neizpildes
gadījumā, sacensību galvenais tiesnesis var nepielaist dalībnieku vai
komandu pie tālākajām sacensībām.
16. Sacensību laikā un vietā jābūt pirmās palīdzības sniegšanai
nepieciešamajam.
17. Noslēguma ceremonijai un uzvarētāju un laureātu apbalvošanai
jānotiek pēc sacensību beigām vai pēc attiecīgās spēļu kategorijas vai
vecuma grupas sacensību beigām. Apbalvošanai jānotiek uz goda
pjedestāla vai speciāli iekārtotai apbalvošanas vietai.
18. Dalības maksām sacensībās jāatbilst Baltijas valstu sacensību dalības
maksu līmenim, bet tā nedrīkst pārsniegt Igaunijas GP sērijas dalības
maksu līmeni attiecīgi jauniešu un pieaugušo sacensībās.
19. Šo LBF reitingā iekļauto sacensību sarīkošanas noteikumu neizpildes
gadījumā attiecīgās sacensības netiks iekļautas nākošas sezonas LBF
reitingā vai to rīkošanas tiesības tiks nodotas citam klubam.

