Latvijas čempionāts badmintonā 2017.gada
NOLIKUMS
1. ORGANIZATORS
1.1. Pasūtītājs: Latvijas badminton federācija.
1.2. Direktors: Edgars Kviesis, e-pasts: kviesisedgars@inbox.lv, Tel. 26460025.
2. NORISES VIETA
2.1. Talsu sporta halle, adrese : K. Mīlenbaha iela 32a, Talsi, Talsu nov., LV-3201.
2.2. Būs iespējams pasūtināt pusdienas. Norises vietā ir dzērienu un uzkodu automāti.
2.3. Pēc pirmās turnīra dienas tiks rīkots vakara pasākums pilsētas centrā.
3. INVENTĀRS
3.1. Badmintona laukumi ar koka segumu – 12, tai skaitā 6 dubultspēļu laukumi un 6
vienspēļu laukumi.
3.2. Iesildīšanās skrejceļš uz iesildīšanās laukums blakus spēļu laukumiem.
3.3. Spēles notiek ar spalvu bumbiņām:
3.3.1. nodrošina paši dalībnieki vai to pavadošās organizācijas;
3.3.2. tiek pieļauts spēlēt ar visu vadošo badmintona bumbiņu ražotāju bumbiņām.
3.3. Turnīra laikā darbosies “Yonex” veikals un stīgošanas serviss.
4. SACENSĪBU LAIKS
4.1. 4.februārī no plkst. 10:00 - sieviešu, vīriešu un jauktās dubultspēles;
4.2. 4.februārī no plkst. 10:00 - sieviešu un vīriešu kvalifikācijas turnīrs vienspēlēs;
4.3. 5.februārī no plkst. 10:00 - sieviešu un vīriešu vienspēles.
5. DALĪBNIEKI
5.1. Latvijas čempionātā var piedalīties tikai Latvijā patstāvīgi dzīvojoši un Latvijas
badmintona federācijas licencēti spēlētāji.
5.2. Latvijas čempionātā var piedalīties spēlētāji, kas dzimuši 2002.gadā un vecāki.
5.3. Vīriešu un sieviešu dubultspēlēs varēs piedalīties 16 pāri, bet jauktajās dubultspēlēs
24 pāri. Dubultspēļu dalībnieki tiks noteikti tikai saskaņā ar reitingu 2016.gada
31.decembrī un kvalifikācijas turnīrs nav paredzēts.
5.4. Latvijas čempionātā vienspēlēs finālturnīra varēs piedalīties 32 dalībnieki, no tiem 24
uz Latvijas čempionātu kvalificēsies saskaņā ar LBF reitingu 2017.gada 01.janvārī, bet vēl
8 dalībnieki tiks noteikti Kvalifikācijas turnīrā.
5.5. Kvalifikācijas turnīram var pieteikties jebkurš Latvijā patstāvīgi dzīvojošs un Latvijas
badmintona federācijas licencēts, atbilstošā vecuma spēlētājs.
6. DALĪBAS MAKSA
6.1. Dalības maksa par piedalīšanos Latvijas čempionātā ir 10.-EUR, neatkarīgi no tā, cik
grupās dalībnieks piedalīsies, tai skaitā par Kvalifikācijas turnīru.

7. TIESĀŠANA
7.1. Sacensību Galveno tiesnesi līdz 2017.gada 25.janvārim nozīmē Latvijas badmintona
federācija.
7.2. Spēlēs līdz 1/2 fināliem spēles rezultātu skaitīs Galvenā tiesneša norīkoti jaunieši,
brīvie spēlētāji, īpaši instruēti līdzjutēji.
7.3. Spēles sākot ar 1/2 fināliem tiesā Galvenā tiesneša norīkoti Paaugstinājuma tiesneši,
kā arī 2 līnijtiesneši.
7.4. Galvenais tiesnesis var norīkot Paaugstinājuma tiesnesi uz jebkuru spēli.
8. IZSPĒLES SISTĒMA
8.1. Sacensības visās kategorijās tiek organizētas pēc izslēgšanas (vienmīnusa)
sistēmas, taču izspēlējot visas vietas.
8.1.1. Spēļu plānošanas laikā, kā arī jau turnīra laikā, Galvenais tiesnesis var pieņemt
lēmumu neizspēlēt spēlēs par beidzamajām vietām, vienlaicīgi rūpējoties par to, lai katram
spēlētājam būtu ne mazāk kā trīs spēlēs vienā kategorijā.
8.2. Dalībnieki turnīrā tiek izsēti saskaņā ar LBF reitingu 2017.gada 01.janvārī.
8.3. Turnīra spēļu tabulas tiek publicētas interneta lapā Badminton.lv 2017.gada 1.februārī
līdz plkst. 24.00.
8.3.1. Tabulas, kas publicētas Internet lapā TournamentSoftware pirms šī termiņa, ir
uzskatāmas par darba variantu – melnrakstu.
9. PIETEIKUMI
9.1. Pieteikumi ir jānosūta rakstveidā uz e-pastu: pieteikumi@badminton.lv
9.2. Pieteikumā jānorāda spēlētāja vārds un uzvārds, pārstāvošā organizācija un
kategorijas, kurās spēlētājs startēs.
9.3. Pieteikšanās termiņš: 2017.gada 25.janvāra plkst. 24:00.
9.4. Līdz 27.janvāra līdz plkst. 24.00 interneta lapā Badminton.lv tiek publicēts pieteikumu
saraksts, norādot spēlētājus, kuri kvalificējušies uz finālturnīru, spēlētāju - pārus, kuri
iekļauti Gaidīšanas listē, un vienspēļu spēlētājus, kuriem būs jācīnās kvalifikācijas turnīrā.
9.4. Spēlētājiem ir iespēja atsaukt savu dalību līdz 2017.gada 31.janvāra 24:00, šādā
gadījumā rodas iespēja spēlēt nākamajam dalībniekam no gaidīšanas listes.
9.4.1. Spēlētāja samaksātā dalības maksa tiek atgriezta atpakaļ.
9.5. Spēlētājam, kurš atsauc savu dalību pēc atsaukšanas termiņa beigām, dalības
maksa netiek atgriezta vai atcelta.
10. APBALVOŠANA
10.1. Latvijas čempionātam medaļas nodrošina Latvijas Badmintona federācija.
10.2. Apbalvošana notiks turnīra noslēguma ceremonijā dienas beigās.
11. APDROŠINĀŠANA:
11.1. Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs vai viņa
pavadošā persona.
12. NAKŠŅOŠANA:
12.1.”Krauzers” dienesta viesnīca. Nakts 7,50-9 euro. Rezervēšana 29156068.
12.2.”Talsu viesnīca”. Nakts no 10-15 euro. Rezervēšana 26322333
12.3. “Vandzenes rezidence”. Nakts 7 euro. Rezervēšana 29496347
12.4. “Sabiles sporta centrs”. Nakts 6 euro. Rezervēšana 28676790
12.5. Viesu nams “Saule”. Rezervēšana 63232232; 29177071
12.6. Vairāk informācijas par naktsmītnēm skatīt Talsu novada tūrismu informācijas centra
mājas lapā – www.talsitourism.lv . Telefons 63224165; 26469057.

