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LATVIJAS ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ
JAUNIEŠIEM U11 - U17
VALMIERĀ, 2017. GADA 29.-30. APRĪLĪ
NOLIKUMS
ORGANIZATORS
Valmieras badmintona klubs pēc Latvijas badmintona federācijas pasūtījuma.
Turnīra rīkotājs - Andis Bērziņš, tel. +37128341121. e-pasts: aberzs@inbox.lv
Atbildīgais no Latvijas badmintona federācijas - Kristians Rozenvalds, Latvijas badmintona
federācijas ģenerālsekretārs, tel. +37129546666, e-pasts: Kristians@Rozenvalds.lv
GALVENAIS TIESNESIS
Turnīra galveno tiesnesi līdz 2017/04/24 nozīmēs Latvijas badmintona federācija.
NORISES VIETA
Valmieras Pārgaujas pamatskolas sporta zāle, Meža iela 12a, Valmiera, LV-4201.
Norises vietā ir 12 dubultspēļu laukumi.
DISCIPLĪNAS
U-11 – 2007. gadā dzimušie un jaunāki.
U-13 – 2005. gadā dzimušie un jaunāki.
U-15 – 2003. gadā dzimušie un jaunāki.
U-17 – 2001. gadā dzimušie un jaunāki.
DALĪBNIEKI
Latvijas čempionātā var piedalīties attiecīga vecuma LBF licencēti spēlētāji, kuri ir Latvijas pilsoņi
vai pastāvīgie iedzīvotāji (ar Latvijas personas kodu). Spēlētājiem, kuriem nav aktīva LBF licence,
pirms Latvijas čempionāta ir iespējams iegādāties vienreizējo turnīra licenci par €1, vai arī licenci
uz gadu par €5. Ja Latvijas čempionāts jauniešiem spēlētājam ir pirmais LBF reitinga turnīrs (vēl
nav ID kods), tad viņam par licenci nav jāmaksā, jo pirmā turnīra licence ir bezmaksas.
KATEGORIJU IEROBEŽOJUMI
Spēlētājs var spēlēt visās trijās kategorijās ne tika savā vecuma grupā, bet arī augstākās vecuma
grupās, tai skaitā visās trijās kategorijās arī citā vecuma grupā. Kategoriju skaits - neierobežots.
Veidojot turnīra spēļu kalendāru, organizatori garantē atpūtu (vismaz 30 minūtes) starp spēlēm tikai
savas vecuma grupas ietvaros. Pēc spēles savā vecuma grupā, spēlētājam, kurš pieteicies spēlēt arī
citā vecuma grupā, jābūt gatavam citas vecuma grupas spēli uzsākt jau 15 minūtes pēc spēles
beigām savā vecuma grupā.
Ja spēlētājs atsakās no spēles savā vai citā vecuma grupā, viņš līdz ar to automātiski izstājās no
turnīra visās kategorijās.
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PIETEIKUMI
Pieteikumi tiek pieņemti tikai rakstiskā veidā uz e-pasta adresi: pieteikumi@badminton.lv.
Pieteikumā jānorāda spēlētāja vārdu un uzvārdu, dzimšanas gadu, pārstāvošo organizāciju, vecuma
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017/04/25 plkst. 24:00.
IZLIKŠANA UN SISTĒMA
Spēlētājus izliks tikai pēc LBF reitinga uz 2017/04/25 plkst. 12:00.
Izspēles sistēma - grupu sistēma vai vienmīnusa sistēma, veicot izspēli par visām vietām. Tas būs
atkarīgs no dalībnieku un spēļu skaita. Optimālais spēļu skaits vienā kategorijā vienā vecuma grupā
ir ne vairāk par 5 vienspēles un 4 dubultspēles.
Jaunākajām grupām (U11 un U13) priekšroka būs grupu turnīriem, vecākajām grupām (U15 un
U17) vienmīnusa sistēmai.
Vienā vecuma grupā dažādām kategorijām iespējama dažāda izspēles sistēma.
IZLOZE UN PUBLICĒŠANA
2017/04/26 plkst. 01:00 tiek publicēts dalībnieku saraksts (melnraksts) alfabēta secībā, lai pieteicēji
var pārliecināties par savu pieteikumu atbilstību.
2017/04/26 līdz plkst. 18:00 tiek pieņemti atteikumi, kā arī termiņš kļūdu pieteikumiem
2017/04/26 plkst. 20:00 tiek publicēts dalībnieku saraksts reitinga secībā.
2017/04/27 plkst. 12:00 tiek publicēts turnīra tabulas.
2017/04/27 plkst. 20:00 tiek publicēti spēļu laiki.
SPĒĻU DATUMI
Sestdien, 29.aprīlī – U13 un U17 vienspēlēs, U11 un U15 dubultspēlēs.
Svētdien, 30.aprīlī – U11 un U15 vienspēlēs, U13 un U17 dubultspēlēs.
APBALVOŠANA
Uzvarētāji (1. -3.vieta) tiks apbalvoti ar medaļām.
Apbalvošana notiks katras dienas turnīra noslēguma ceremonijā.
Sacensības tiek sāktas ar spēlētāju parādi un īsu katra kluba priekšnesumi (ne ilgāku par 1 minūti).
DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa ir €5, neatkarīgi no kategoriju skaita savā vecuma grupā.
Spēlētājs, kurš piesakās kaut vienā kategorijā citā vecuma grupā, maksā pilnu dalības maksu (€5)
arī par otro vecuma grupu.
Ja spēlētājs vēlas pieteikt dalību vienā, bet vecākā grupā, tad dalības maksa maksājama tikai par
vienu vecuma grupu.
Maksājumi par dalību, kā arī maksājumi par licenci ir jāveic līdz 2017/04/25, ar pārskaitījumu uz
Latvijas badmintona federācijas bankas kontu: LV60HABA0551023860064 Swedbank (Kods:
HABALV22), maksājuma uzdevumā norādot spēlētāju vārdu un uzvārdu, vecumu un klubu.
Gadījumā, ja ir daudz spēlētāju, par kuriem tiek maksāts, tad maksājuma uzdevumā jānorāda klubs,
bet detalizēts saraksts jānosūta e-pastā. Nepieciešamības gadījumā var tikt nosūtīts rēķins.
Ārkārtas gadījumā (iepriekš piesākot) organizatori nodrošinās iespēju veikt maksājumu uz vietas.
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BUMBIŅAS
Tiek pieļauts spēlēt ar neilona bumbiņām.
Neilona bumbiņas (Yonex) visiem spēlētājiem nodrošina Latvijas badmintona federācija.
Ja kāds no dalībniekiem vēlas spēlēt tikai ar spalvu bumbiņa, viņam tās jānodrošina visai spēlei.
Priekšroka tiek piešķirta spēlēšanai ar spalvu bumbiņām - spēlētājs nevar atteikties no piedāvājuma
spēlēt ar spalvu bumbiņām.
NAKSTMĪTNES UN ĒDINĀŠANA
Organizatori nodrošinās dalībniekus ar naktsmītnēm no 2017/04/28 līdz 2017/04/30.
Izmaksas un apstākļi ir jāsaskaņo ar organizatoru rakstiski vai telefoniski.
Organizatoru nodrošinās dalībniekiem iespēju pasūtīt ēdienus 3 reizes dienā.
Izmaksas jāsaskaņo ar organizatoru rakstiski vai telefoniski.
APDROŠINĀŠANA
Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs vai viņa pavadošā persona.
Spēlētājiem, kuri piedalās vairāk nekā trijās kategorijās, ir jāuzrāda vecāku, aizbildņu vai trenera
parakstīts apliecinājums, ka ir informēts par bērna papildus slodzi spēlējot papildus kategorijās un
uzņemas pilnu atbildību saistībā ar lēmumu pieteikt jaunieti uz papildus kategorijām.
Turnīra laikā būs pieejams personāls pirmās medicīniskas palīdzības sniegšanai
TRANSPORTA LĪDZFINANSĒJUMS
Lai veicinātu nokļūšanu uz Latvijas čempionātu Valmierā no visiem Latvijas nostūriem, Latvijas
Badmintona federācija kopā ar Yonex apņēmusies kompensēt ceļa izmaksas ar Yonex badmintona
bumbiņām.
Aprēķins - €10 par katriem 100 km, kas līdzvērtīgi ar vienu neilona bumbiņu tūbiņu:
6 tūb. - Liepāja (660 km), Ventspils (600 km).
4 tūb. - Talsi (450 km), Preiļi (380 km), Uzvara (370 km).
3 tūb. - Jelgava (310 km), Jēkabpils (320 km), Olaine (275 km).
2 tūb. - Rīga (215 km), Salaspils (235 km)
1 tūb. - Sigulda (125 km), Cēsis (65 km), Valka (100 km)
Kompensācija pienākas, ja uz Latvijas čempionātu no attiecīgās vietas tiek atvesti vismaz 4
dalībnieki. Gadījumā, ja no viena kluba ir vismaz 10 spēlētāji, tad kompensācija tiek piešķirta
dubultā apmērā.
Lai saņemtu šo kompensāciju, pretendentam ir jānodod degvielas čeks, kura vērtība ir līdzvērtīga
attiecīgajam attālumam, ne vecāks kā 36 stundas (mērķis ir atbalstīt spēlētājus, vecākus, skolotājus
trenerus, kuri par ceļa izdevumiem maksājuši paši no saviem privātajiem līdzekļiem).
SESTDIENAS VAKARA PASĀKUMS
Organizatori 2017/04/29, sestdienas vakarā no plkst. 20:00 līdz 22:00 nodrošina vakara pasākumu prāta domnīcu:
- erudīcijas konkursus;
- radošās darbnīcas;
- literārus domu graudus.

