NOLIKUMS
Olaines novada atklātais vienspēļu badmintona turnīrs
bērniem un jauniešiem
OLAINE 2019
Mērķis un uzdevumi
1. Radīt iespēju Olaines novada jauniešiem nodarboties ar badmintonu un piedāvāt
sacensības savā vecuma grupā, paaugstinot savu meistarību un veselīgi
pavadot brīvo laiku.
2. Badmintona spēles popularizēšana un attīstība Olaines novadā.
3. Kontaktu veidošana un pieredzes stiprināšana Latvijas jaunatnes badmintona
organizāciju starpā.
4. Jaunu badmintonu spēlētāju piesaistīšana.
Vieta un laiks
1. Turnīrs norisināsies Jaunolaines Sporta namā, Meža ielā 2a. 2019. gada
12.maijā.
2. Turnīra sākums plkst. 10:00, reģistrēšanās no plkst. 9:00.
Dalībnieki.
1. Sacensībās drīkst piedalīties jebkurš Latvijas badmintonists, kurš nodrošina šī
nolikuma izpildi, kā arī ievēro sacensību norises vietas iekšējos kārtības
noteikumus.
2. Sacensību formāts ir domāts jauniešu iesācēju sacensībām. Organizators patur
tiesības pie sacensībām nepielaist labi spēlējušos jauniešus, Latvijas jaunatnes
1.-8.vietu ieguvējus utt. Sacensībās tiek aicināti jaunieši, kas badmintonu uztver
kā brīvā laika pavadīšanas iespēju un neiesaistās treniņprocesā ne biežāk kā
divas reizes nedēļā.
3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā
organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
4. Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs vai viņa
pavadošā persona.
Vadība
1. Turnīru organizē SK“OLAINE” sadarbībā ar Olaines Sporta centru.
2. Galvenais tiesnesis Andrejs Šlikovs (mob. 29352398).
Izcīņas kārtība
1. Turnīrs ir individuāls.
2. Ieteicamais spēlētāju grupu sadalījums:
A grupa pieredzējušajiem jauniešiem un jaunietēm
B grupa jauniešiem un jaunietēm, kas spēlē pirmos gadus
C grupa jauniešiem un jaunietēm iesācējiem, kas sākuši spēlēt nesen.
3. Spēles risinās atbilstoši Starptautiskās badmintona federācijas noteikumiem, pēc
Olimpiskas sistēmas.
4. Sacensību kārtību nosaka sacensību galvenais tiesnesis. Atkarībā no
pieteikušos dalībnieku skaita sacensības var notikt pēc play-off principa
(nodrošinot katram dalībniekam vismaz 3 spēles).
5. Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām (pēc abpusējās vienošanās dalībnieki
var spēlēt ar neilona bumbiņu).
6. Sacensību dalībnieku sporta tērpam ir jābūt atbilstošam badmintona spēlei: šorti
un T-krekls (vēlams vienkrāsains).

Vērtēšana
Rezultātus, ja būs nepieciešamais dalībnieku skaits,izvērtēs sekojošās grupās:
• zēni- U-9 un meitenes- U-9 A, B un C spēlētāju limenis
• zēni- U-11 un meitenes- U-11 A, B un C spēlētāju limenis
• zēni- U-13 un meitenes- U-13 A, B un C spēlētāju limenis
• zēni- U-15 un meitenes- U-15 A, B un C spēlētāju limenis
• zēni- U-17 un meitenes- U-17 A, B un C spēlētāju limenis
• zēni- U-19 un meitenes- U-19 A, B un C spēlētāju limenis
Apbalvošana
1.-3. vietu ieguvējus visās grupās apbalvo ar medaļām un diplomiem.
Pieteikumi
A un B grupā ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 9. maijam rakstot uz
A73OLAINE@gmail.com vai zvanot 29352398.
Dalības maksa
Turnīra organizēšanas izdevumus sedz Olaines sporta centrs.
Pārējos izdevumus sedz paši dalībnieki.
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

