Nolikums
Valentīna dienas
jaukto dubultspēļu
badmintona turnīram
Mērķis
Popularizēt badmintonu kā ģimenei draudzīgu sporta veidu, kur vienādi var
izpausties gan vīriešu un sievietes individuāli, gan arī vīrieši kopā ar sievietēm
vienā pārī.
Turnīra norises laiks un vieta
Turnīrs notiks LLU Sporta namā (Jelgavā Raiņa ielā 1) svētdien, 2018. gada
11.februārī, no plkst. 10.00. līdz 19:00
Turnīra vadība
Turnīru organizē Latvijas badmintona federācijas sadarbībā ar Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Sporta centru.
Turnīra galvenais tiesnesis: Kristians Rozenvalds, tel. 29546666, e-pasts:
Kristians@Rozenvalds.lv
Disciplīnas
Jauktās dubultspēles A, B, C, D un E meistarības grupās.
E meistarības grupā abiem spēlētājiem ir jābūt bez pieredzes kādā no Latvijas
badmintona reitinga turnīriem.
Gadījumā, ja kādā no meistarības grupām ir mazāk nekā 4 pāri, tad ir eespējama
meistarības grupu apvienošana.
Dalībnieki

Turnīra var piedalīties ikviens Latvijas un arī ārzemju spēlētājs.
Jaukto dubultspēļu pārī kopā spēlēt var spēlētāji, kas neslēpj savu mīlestību
vienam pret otru, tai skaitā vīrs un sieva, kopdzīves partneri, saderinātie,
savstarpējā mīlestībā saistītie, kā arī vecāki ar bērniem vai brālis ar māsu.
Dalības maksa
10 EUR par pāri.
Turnīra noteikumi
Turnīra dalībnieki tiks izkārtoti apakšgrupās vai zaros pēc Latvijas badmintona
reitinga.
Turnīra rīkotāji var ierobežot spēlētāju skaitu līdz 8 pāriem katrā no meistarības
grupām - prioritāte ir spēlētājiem/pāriem, kuri pieteicās agrāk.

Inventārs
Turnīrs notiks uz koka grīdas seguma ar iezīmētām līnijām.
Sporta zālē ir 5 badmintona dubultspēļu laukumi.
B un C meistarības grupās var spēlēt arī ar “Yonex Mavis” neilona badmintona
bumbiņām, kuras būs turnīra rīkotāju rīcībā
E grupas spēlētājiem (iesācējiem) tiks piedāvāts arī badmintona inventārs - BWF
Shuttle time skolu komplekta badmintona raketes.
Pieteikumi
Pieteikumi iesniedzami līdz 2018. gada 08. februārim plkst. 22:00.
Pieteikumi iesniedzami rakstiski e-pastā: jbk@jbk.lv.
Turnīra tabulas
Turnīra spēlētāju saraksts tiks publicēts vietnē tournamentsoftware.com 2018.gada
08.februārī līdz plkst. 24:00.
Turnīra spēļu saraksts ar spēļu laikiem tiks publicēts tournamentsoftware.com līdz
2018.gada 09.februāra līdz plkst. 12:00.
Veselības apdrošināšana
Nosūtot pieteikumu sacensībām dalībnieks apliecina, ka atbild par sava veselības
stāvokļa atbilstību sacensību slodzei.
Apbalvošana
Uzvarētāji tiek apbalvoti ar medaļām un pārsteiguma balvām.
Visu grupu uzvarētājiem balvā tiks piešķirti ielūgumi uz Ledus skulptūru festivālu.

