2018.gada

Latvijas čempionāts
badmintonā U13

NOLIKUMS
1. ORGANIZATORS
1.1. Pasūtītājs: Latvijas badmintona federācija (LBF).
1.2. Rīkotājs: biedrība “LDz/RSP sporta biedrība Dārta”, reģ. nr. 40008216938.
1.2. Direktors: Tatjana Suško (klubs “Dārta”), tokwus@gmail.com; +37129415025
1.3. Galvenais tiesnesis: Kristians Rozenvalds (LBF), Kristians@Rozenvalds.lv; 29546666
2. NORISES VIETA
2.1. O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas Sporta zāle, Rīgā, Skrindu 1.
2.2. Vienlaicīgi ar Latvijas čempionātu notiks arī Latvijas kauss jauniešiem U11, U15-19 vecuma
grupās, kā arī Rīgas Dubultspēļu kausa 3.posms.
2.3. Norises vietā ir dzērienu un uzkodu automāti.
2.4. Norises vietā līdz plkst. 11:00 būs iespējams pieteikt un apmaksāt siltas pusdienas, kuras tiks
pievestas norises vietā plkst. 13:00.
3. INVENTĀRS
3.1. Spēlēs notiks uz 10 badmintona laukumiem, tai skaitā 6 dubultspēļu laukumiem.
3.2. Finālspēles notiks uz LBF īpašumā esošā “Yonex” badmintona paklāja laukuma.
3.2.1. Finālspēlēs tiks tiešraidē translētas internetā LBF Facebook un Youtube.
3.3. Pie sacensībām nepielaidīs spēlētājus, kuru sporta apavu zoles bojā sporta zāles grīdu vai
atstāj uz tās svītras.
3.4. Sporta tērps spēlētājiem - īsais (vēlams vienkrāsains) un atbilstošs (šorti, T-krekls )
badmintona spēlei. Dubultspēļu pāriem vēlams vienāds sporta tērps.
3.4. Spēlētāji tiek aicināti spēlēt ar “Yonex” AS 20, kuras par īpašo cenu varēs iegādāties uz vietas
sacensību sekretariātā, tai skaitā pērkot pa vienai bumbiņai.
3.4.1. Finālspēlēs “Yonex” AS 20 badmintona bumbiņas nodrošina turnīra rīkotāji, vienai spēlei
ieplānojot 3 badmintona bumbiņas.
3.4.2. Spēles par zemākajām vietām, spēlētāji, abpusēji vienojoties, var spēlēt arī ar “Yonex Mavis
2000” neilona badmintona bumbiņām, kuras būs sekretariāta rīcībā.
3.5. Turnīra laikā darbosies badmintona inventāra veikals un stīgošanas serviss.
4. SACENSĪBU LAIKS
4.1. Sestdien, 31.martā no plkst. 10:00 līdz 20:00
4.2. Kategoriju secība: 1) zēnu un meiteņu vienspēles (no plkst. 10:00), 2) zēnu un meiteņu
dubultspēlēs (orientējoši no plkst. 13:30), 3) jauktās dubultspēles (orientējoši no plkst. 16:00)
5. DALĪBNIEKI
5.1. Latvijas čempionātā U13 var piedalīties tikai LBF licencēti un Latvijā patstāvīgi dzīvojoši (ar
personas kodu) spēlētāji, kas dzimuši 2006.gadā un jaunāki.
5.2. Minimālais dalībnieku skaits ir 6 spēlētāji vienspēlēs un 4 pāri dubultspēlēs. Gadījumā, ja
kādā no kategorijām spēlētāju skaits ir nepietiekošs, tad šajā kategorijā Latvijas čempionāts
attiecīgajā vecuma grupā nenotiek.
5.3. Latvijas čempionātā vienspēlēs, dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs var piedalīties
neierobežots dalībnieku skaits.

5.4. Prioritāte ir Latvijas čempionāta U13 spēlēm, starp kurām tiks nodrošinātas 30 minūšu pauzes,
bet ja spēlētājs piesakās vienlaicīgi uz Latvijas čempionātu, kā arī Latvijas kausa posmu citā
vecumā vai Rīgas dubultspēļu kausu, tad šo turnīru spēlēs var gan pārklāties, gan arī netiks
garantēta pauze starp spēlēm.
6. DALĪBAS MAKSA
6.1. Dalības maksa par piedalīšanos Latvijas čempionātā U13 ir:
6.1.1. €6 par vienspēlēm (zēniem un meitenēm).
6.1.2. €3 par dubultspēlēm (zēnu, meiteņu, jauktās).
7. TIESĀŠANA
7.1. Spēlēs līdz 1/2 fināliem spēles rezultātu skaitīs iepriekšējās spēles zaudētājs.
7.2. Spēles sākot ar 1/2 fināliem tiesā Galvenā tiesneša norīkoti Paaugstinājuma tiesneši.
7.3. Finālspēles tiesā Galvenā tiesneša norīkoti Paaugstinājuma tiesneši, kā arī 2 līnijtiesneši.
7.4. Galvenais tiesnesis var norīkot Paaugstinājuma tiesnesi uz jebkuru spēli.
8. PIETEIKUMI UN ATTEIKUMI
8.1. Pieteikumi ir jānosūta rakstveidā uz e-pastu: pieteikumi@badminton.lv
8.2. Pieteikumā ir jānorāda spēlētāja vārds un uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvošā organizācija
un kategorijas, kurās spēlētājs startēs.
8.3. Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 26.marta plkst. 22:00.
8.4. Līdz 2018.gada 27.marta plkst. 10.00 interneta lapā Tournamentsoftware tiek publicēts
pieteikumu saraksts reitinga secībā, norādot visus pieteiktos spēlētājus un pārus
8.5. Spēlētājiem ir iespēja atsaukt savu dalību līdz 2018.gada 29.marta plkst. 10:00.
8.5.1. Atsaucot spēlētāju pēc šī termiņa, spēlētājam ir jānomaksā dalības maksa pilnā apmērā.
8.5.2. Ja spēlētājs atsauc dalību jau pēc tam, kad sācies Kvalifikācijas turnīrs attiecīgajā
kategorijā, tad turnīra spēļu tabulās vairs nekādas izmaiņas netiek veiktas.
8.5.3. Spēlētājs, kurš pēc atsaukšanas termiņa atsauc dalību vienā no kategorijām, automātiski
tiek atsaukts arī no dalības pārējās kategorijās.
8.6. Spēlētājam (pārim) ir tiesības pārtraukt dalību attiecīgajā kategorijā pēc zaudētas spēles, jo ir
zaudētas iespējas cīnīties par Latvijas čempionāta medaļām.
9. IZSPĒLES SISTĒMA
9.1. Sacensības visās kategorijās tiek organizētas pēc izslēgšanas (vienmīnusa) sistēmas.
9.2. Spēļu plānošanas laikā, kā arī jau turnīra laikā, Galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu
neizspēlēt spēles par beidzamajām vietām.
9.4. Dalībnieki Latvijas čempionātā tiks izsēti saskaņā ar Latvijas badmintona reitingu 2018.gada
26.martā, kurā ņemt vērā rezultāti no 24. un 25.martā notikušajiem turnīriem.
9.5. Turnīra spēļu tabulas tiek publicētas interneta lapā TournamentSoftware 2018.gada 29.martā
līdz plkst. 14:00.
9.5.1. Tabulas, kas publicētas Internet lapā TournamentSoftware pirms šī termiņa, ir uzskatāmas
par darba variantu – melnrakstu, kurā pēc treneru un spēlētāju ierosinājumiem vēl var tikt veiktas
korekcijas.
10. APBALVOŠANA
10.1. Latvijas čempionātam medaļas nodrošina Latvijas badmintona federācija.
10.2. Apbalvošana notiks turnīra noslēguma ceremonijā pēc finālspēlēm.
11. APDROŠINĀŠANA
11.1. Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs, viņa treneris, vecāki
un/vai pavadošās personas.
12. NAKŠŅOŠANA
12.1. Par spēlētāju, treneru un pavadošu personu nakšņošanu atbild paši.
12.2. Organizētāji piedāvā noorganizēt nakšņošanu naktī uz 31.martu un naktī pēc 31.martā Hotel
Lenz €10 vienam cilvēkam par nakti, tai skaitā brokastis.

