Babolat
vienspēļu, dubultspēļu un jaukto dubultspēļu
badmintona turnīrs (2019)
ORGANIZATORS:
Biedrība “LDz/RSP sporta biedrība Dārta”
ATBALSTĪTĀJI:
Latvijas badmintona federācija
“BABOLAT” izplatītājs Latvijā SIA “Teniss”
LDz/ RSP Sporta biedrība „Dārta”
GALVENAIS TIESNESIS:
Tatjana Suško Tel. +371 29415025
NORISES VIETA UN DATUMS:
Sestdiena, 2019.gada 19. janvāris
O. Kalpaka RDP sporta zāle ,Skrindu iela1, Rīga
BUMBIŅAS:
Bumbiņas nodrošina paši dalībnieki vai to pavadošās organizācijas.
PIETEIKUMI:
Līdz 2019.gada 16.janvāra plkst. 24:00 pieteikumi tiek pieņemti rakstiskā veidā uz e-pasta
adresi: biedribadarta@gmail.com
Dalībnieku saraksts tiek publicēts Tournamentsoftware.com
DALĪBAS MAKSA:
8 EUR – vienspēles
6 EUR – dubultspēles un jauktās dubultspēles
6 EUR – jauniešu kategorijas U-13 B un U-15 B
+3 kartes turētājiem 50 % atlaide.
IZLOZE:
Interneta vietne – Badminton.lv; tournamentsoftware.com
LAUKUMI:
12 badmintona laukumi.
DISCIPLĪNAS:
A ,B, C līgas vīriešu vienspēles.
A, B,C līgas sieviešu vienspēles.
A un B līgas vīriešu dubultspēles.
A un B līgas sieviešu dubultspēles.
A līgas jauktās dubultspēles.
Bērnu iesācēju grupas U-13 B un U-15 B zēnu un meiteņu vienspēles.

IZSPĒLES SISTĒMA:
Sacensības notieks saskaņā ar Pasaules badmintona federācijas apstiprinātajiem
badmintona spēles noteikumiem un Latvijas Badmintona federācijas reitinga nolikumu.
Turnīru rezultāti tiks iekļauti Latvijas badmintona reitingā.
Vienspēlēs A , B, C līgās turnīrā tiek nodrošinātas trīs spēles un vairāk.
Atkarībā no dalībnieku sastāva, spēlētāji tiks izlikti apakšgrupās, kuru uzvarētāji (vai 2
spēcīgākie) turpinās spēlēt vien mīnusa turnīru. Turnīrā spēlētāji 1-4 izsētie tiks izlikti
atbilstoši Latvijas badmintona federācijas aktuālam reitingam, pārējie izlozes kārtībā,
ārvalstu spēlētāji izlikti atbilstoši viņu valsts reitingam- turnīrā ne augstāk par piekto izsēto
dalībnieku.
BALVAS:
Turnīrā tiek nodrošinātas piemiņas balvas visu godalgoto vietu ieguvējiem. Vienspēlēs
balvas no Babolat, dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs balvas no Latvijas saldumu
ražotājiem. A līgas vienspēles pirmā vieta – Bumbiņas: RSL Classic Tourney.
MAKSĀJUMI:
Maksājumus par turnīra dalību jāveic uz noradīto biedrības kontu, norādot (spēlētāju
vārdu uzvārdu un vecuma grupu ) ar pārskaitījumu uz sekojošiem rekvizītiem: Biedrība
LDz/RSP sporta biedrība Dārta Reģ.Nr. 40008216938, Konts: LV33UNLA0050021618647,
Banka: SEB BANKA.
TURNĪRA APMEKLĒTĀJU NOTEIKUMI:
Sporta zālē, turnīra norises laikā, personas, kas nepiedalās turnīrā kā spēlētāji, drīkst
atrasties tikai skatītāju vietās. Pie spēlētājiem uz korta drīkst atrasties paši spēlētāji un
viņu pavadošās personas. Turnīra rīkotāji visa turnīra laikā nodrošina medicīnisko
personālu.
Nepilngadīga Sacensību Dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina
ar izglītības iestādes ārstniecības personas parakstu pieteikumā vai medicīnas iestādes
ārstniecības personas izziņu. Turnīra organizatori patur tiesības pie sacensībām
nepielaist spēlētājus , kas pārkāpj vai ir pārkāpuši turnīra organizācijas noteikumus,
nepakļaujas galvenajam tiesnesim, turnīra laikā pārkāpj vispār pieņemtās sabiedrības
pieklājības normas utt. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma
prasības. Turnīra organizators patur tiesības nepieņemt pieteikumu sacensībām
gadījumā, ja attiecīgā līga jau ir nokomplektēta.

Pēc sacensībām dalībnieki tie aicināti uz
Latvijas badmintona Gada balvas ceremoniju

Latvijas badmintona
Gada balva 2018
no plkst. 21:00 klubā “Četri Balti Krekli”

