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“Par Latvijas spēlētāju dalību Eiropas senioru čempionātā”
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Līdzfinansēt Latvijas spēlētāju dalības maksas 2018.gada Eiropas čempionātā badmintonā
senioriem, kas notiks Spānijas pilsētā Guadalajara no 2018.gada 24. līdz 30.septembrī, tādējādi
sekmējot Latvijas senioru iekļaušanos Eiropas senioru apritē un Latvijas badmintona senioru
aktivitātes, jo aktīva un masveidīga badmintona senioru kustība ir viens no badmintona piramīdas
sistēmas stūrakmeņiem, domājot par masveidību, ģimeņu iesaisti, tai skaitā bērnu un jauniešu
piesaistīšanu.
Līdzfinansējuma apmēru noteikt, balstoties uz spēlētāja aktivitāti Latvijas badmintona reitinga
turnīros 18 mēnešos uz 2018.gada 24.septembri, kad sākas Eiropas senioru čempionāts.
Ja spēlētājs piesakās uz vienu kategoriju (dalības maksa 75 eiro), tad par katru Latvijas
badmintona reitinga turnīru attiecīgajā kategorijā spēlētājam tiek kompensēta dalības maksa 10%
apmērā. Tādējādi, ja spēlētājs 18 mēnešu laikā ir piedalījies 10 badmintona reitinga turnīros
attiecīgajā kategorijā, tad viņam dalības maksa tiek kompensēta 100% apjomā, ja, piemēram 5
turnīros, tad 50%, ja 7 turnīros - 70% u.c.
Ja spēlētājs piesakās uz divām kategorijām (dalības maksa 90 eiro) vai trim kategorijām (dalības
maksa 120 eiro), tad attiecībā uz pirmo kategoriju (dalības maksa 75 eiro) tiek piemērota aprēķina
formula kā par vienu kategoriju, bet nākamai kategorijai tiek piemērota līdzīga formula,
līdzfinansējot starpību. Tādējādi, ja spēlētājs 18 mēnešu laikā ir piedalījies 10 badmintona reitinga
turnīros pirmajā kategorijā, tad viņam dalības maksa tiek kompensēta 100% apjomā. Ja arī otrajā
kategorijā ir 10 turnīri, tad arī piemaksa par otro kategoriju tiek kompensēta 100% apmērā.
Līdzīgi arī gadījumā, ja spēlētājs piedalās 3.kategorijā.
Veicot aprēķinu, kā pirmā kategorija tiek noteikta tā, kurā spēlētājs piedalījies visvairāk Latvijas
badmintona reitinga turnīros.
Līdzfinansējumu var saņemt tikai spēlētājs, kurš piedalījies 2018.gada Eiropas čempionātu
badmintonā senioriem. Spēlētājs, kurš pieteicies uz čempionātu, bet turp jebkāda iemesla dēļ
tomēr neaizbrauc, Eiropas konfederācijas noteikto dalības maksas sedz pats.
Veikt Eiropas čempionāta dalības maksas apmaksu par visiem Latvijas pieteiktajiem spēlētājiem,
saskaņā ar Eiropas badmintona konfederācijas piestādīto rēķinu, vēlāk līdz 2018.gada 1.oktobrim
no spēlētājiem iekasējot pašu līdzfinansējumu.
Nodrošināt Latvijas spēlētāju centralizētu pieteikšanu uz 2018.gada Eiropas čempionātu
badmintonā senioriem. Ņemot vērā, ka pieteikšanās termiņš ir 2018.gada 7.augusta plkst. 18:00,
Latvijas interesentiem līdz 2018.gada 6.augusta plkst. 24:00 ir jānosūta rakstisks pieteikums uz epastu: pieteikumi@badminton.lv, pieteikumā norādot arī savu dzimšanas datumu, kategoriju, kurā
piedalīsies, kā arī informāciju par saviem partneriem dubultspēlēs.
Tāpat spēlētājam pieteikumā rakstiski jāpauž gatavība līdz 2018.gada 1.oktobrim apmaksāt
dalības maksas līdzfinansējumu vai dalības maksu pilnā apmērā, gadījumā ja tomēr turp
neaizbrauc, kā arī gatavību apmaksāt sodus par savlaicīgu neierašanos uz spēli, formas
neatbilstību Pasaules badmintona federācijas noteikumiem un soda kartītes (dzeltenā, sarkanā
vai melnā) saņemšanu turnīra laikā.
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