Penkules 2019. gada
Jaunā gada kauss badmintonā
NOLIKUMS
1. Vieta un laiks
1.1 Turnīrs notiks Penkules sporta centrā, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725.
1.2. Turnīrs notiks sestdien, 2019.gada 5.janvārī no plkst. 9.00.
2. Organizators
2.1. Turnīru organizē un vada Penkules sporta centrs.
2.2. Direktors Staņislavs Jonkus, tel. 26486387, e-pasts: josta23@inbox.lv
3. Dalībnieki
3.1. Turnīrā var piedalīties jebkurš Latvijas badmintonists, kurš nodrošina šī nolikuma
izpildi, kā arī ievēro turnīra norises vietas iekšējos kārtības noteikumus.
3.2. Turnīrs ir orientēts uz Latvijas B un C meistarības spēlētājiem, taču turnīrā var spēlēt
ikviens Latvijas spēlētājs, tai skaitā A un D meistarības grupas spēlētājs.
3.3. Turnīrā var piedalīties arī ārzemju spēlētāji.
4. Pieteikšanās
4.1. Pieteikšanās uz turnīru ir rakstiska, e-pasts: josta23@inbox.lv
4.2. Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 3.janvāris plkst. 22.00
4.3. Pieteikumā jānorāda spēlētāja vārds un uzvārds, kā arī partneris dubultspēlēm un
jauktajām dubultspēlēm. Ja nav partnera, to norāda pieteikumā.
5. Dalības maksa
5.1 Dalības maksa vienam cilvēkam - 5 euro, neatkarīgi no kategoriju skaita.
5.2. Dalības maksā iekļauts arī kafijas galds.
6. Disciplīnas
6.1. Turnīrā tiks izspēlētas 3 kategorijas - sieviešu, vīriešu un jauktās dubultspēles.
7. Turnīra formāts
7.1. Sakarā ar to, ka Penkules sporta centrā ir ierobežota dienas spēļu kapacitāte līdz 64
spēlēm, tiks ierobežots arī dalībnieku skaits - ne vairāk kā 16 pāri jauktajās dubultspēlēs
(32 spēles), ne vairāk kā 12 pāri vīriešu dubultspēlēs (20 spēles) un ne vairāk kā 8 pāri
sieviešu dubultspēlēs (12 spēles).
7.2. Turnīrs sāksies ar Sieviešu dubultspēlēm, tad sekos jauktās dubultspēlēs, bet
noslēgsies ar vīriešu dubultspēlēm.
7.3. Dubultspēļu pāri tiks izkārtoti zaros, saskaņā ar Latvijas badmintona reitingu. Pāri,
kuriem nebūs reitinga punkti, tiks ielozēti.
7.4. Turnīra laikā tiks izmantota Tournamentsoftware programma
8. Apbalvošana
8.1. Uzvarētājus apbalvos ar kausiem un medaļām.
9. Inventārs
9.1. Penkules sporta centrā ir divi dubultspēļu laukumi
9.2. Badmintona bumbiņas spēlētāji gādā paši. Spēlējot var izmantot arī neilona bumbiņas
9.3. Turnīra laikā darbosies pirts

