Nolikums
badmintona turnīram
“Ledus skulptūru”
kauss senioriem
1. Mērķis
1.1. Pupularizēt badmintonu Jelgavā un tās apkārtnē.
1.2. Veicināt senioru badmintona attīstību Latvijā.
2. Turnīra norises laiks un vieta
2.1 Norises vieta: LLU Sporta namā (Jelgavā, Raiņa ielā 1),
2.2. Norises laiks: sestdiena, 2019. gada 9.februārī no plkst. 10.00 līdz 19:30.
3. Vadība
3.1. Turnīru organizē biedrība „Sporta klubs Mītava”.
3.2. Turnīra galvenais tiesnesis Kristians Rozenvalds, tel. 29546666, e-pasts:
Kristians@Badminton.lv
4. Pieteikumi
4.1. Pieteikumi iesniedzami līdz 2019. gada 07. februāra plkst. 21:00.
4.2. Pieteikumi iesniedzami rakstiski e-pastā: Kristians@Badminton.lv
5. Spēļu saraksts un rezultāti
5.1. Turnīra spēlētāju saraksts tiks publicēts vietnē Tournamentsoftware.com
2019.gada 07.februārī līdz plkst. 21:30.
5.2. Turnīra spēļu saraksts ar spēļu laikiem tiks publicēts Tournamentsoftware.com
līdz 2019.gada 08.februāra plkst. 10:00.
6. Dalībnieki
6.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš badmintona spēlētājs, tai skaitā no Latvijas
un ārzemēm, kurš atbilst attiecīgajai vecuma grupai:
35+ dzimuši 1983.gadā un vecāki
40+ dzimuši 1978.gadā un vecāki
45+ dzimuši 1973.gadā un vecāki
50+ dzimuši 1968.gadā un vecāki
55+ dzimuši 1963.gadā un vecāki
7. Dalības maksa
€5 par piedalīšanos vienā disciplīnā vienā vecuma grupā.
€8 par piedalīšanos divās disciplīnās vienā vecuma grupā.
€10 par piedalīšanos trijās disciplīnās vienā vecuma grupā.

8. Disciplīnas
8.1. Sacensībās tiks spēlētas sieviešu vienspēles un dubultspēles, vīriešu
vienspēles un dubultspēles, jauktās dubultspēles.
8.2. Gadījumā, ja vienā vecuma grupā ir mazāk nekā 6 dalībnieki vienspēles vai 4
pāri dubultspēlēs, tad iespējama vecuma grupu apvienošana.
9. Sacensību noteikumi
9.1. Turnīra dalībnieki tiks izkārtoti zaros pēc aktuālā Latvijas badmintona reitinga.
9.1.1. Gadījumā, ja dubultspēļu turnīrā piedalīsies tikai 4 vai 5 pāri, tad tiks spēlēts
grupu turnīrs.
10. Spēlētāju skaita ierobežojums
10.1. Sacensību prioritāte ir vīriešu un sieviešu dubultspēļu turnīri, otrā prioritāte ir
jaukto dubultspēļu turnīrs, trešā prioritāte - vīriešu un sieviešu vienspēļu turnīri.
10.2. Sacensību rīkotāji var ierobežot spēlētāju skaitu:
- 40 pāri visās dubultspēļu disciplīnās kopā.
- 32 spēlētāji visās vienspēļu disciplīnās kopā.
10.3. Prioritāte ir spēlētājiem no ārzemēm un tiem, kuri ir augstāk Latvijas reitingā.
11. Inventārs
11.1. Turnīrs notiks uz koka seguma grīdas.
11.2. Sporta zālē ir 5 badmintona laukumi, tai skaitā 5 dubultspēlēm.
11.3. Prioritāte ir spalvu bumbiņām, taču ierosinot spēlēt ar spalvu bumbiņām,
ierosinātājam jābūt gatavam tās arī nodrošināt.
11.4. Uz vietas būs iespēja iegādāties Yonex badmintona inventāru.
12. Veselības apdrošināšana
12. Nosūtot pieteikumu sacensībām, dalībnieks apliecina, ka atbild par sava
veselības stāvokļa atbilstību sacensību slodzei.
13. Apbalvošana
13.1. Uzvarētāji tiek apbalvoti ar medaļām un pārsteiguma balvām.
13.2. Visu grupu uzvarētājiem balvā tiks piešķirti ielūgumi uz Ledus skulptūru
festivālu.
Ledus skulptūru festivāla programma 9.februāra vakarā
20:00 Lauris Reiniks (uz Lielās skatuves)
21:00 Uguņošana
21:10 Chris Noah (uz Lielās skatuves)

