“KURZEMES KAUSS” badmintonā
sacensību NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis
Radīt iespēju Latvijas badmintona entuziastiem nodarboties ar
badmintonu un piedalīties sacensībās sava vecuma un
meistarības grupā, paaugstinot savu meistarību.
Badmintona popularizēšana un attīstība Talsos un Latvijā.
2. Organizators
Sporta klubs “9 pakalni” sadarbībā ar Talsu novada sporta skolu.
Sacensību vadītājs - Edgars Kviesis (mob. 26460025)
3. Vieta un laiks
Sacensības notiek Talsu sporta hallē, Talsos, K.Mīlenbaha iela 32a
2019.gada 25.maijā
4. Sacensību dalībnieki
4.1. Turnīrā drīkst piedalīties jebkurš badmintonists, kuram ir
LBF licence, ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī
nolikuma izpildi,
4.2. “Kurzemes kauss” notiek sekojošās nominācijās –
4.2.1. Vienspēles sievietēm A un B grupās
4.2.2. Vienspēles vīriešiem A, B un C grupās,
4.2.3. Dubultspēles sievietēm un vīriešiem A un B grupās,
4.2.4. Jauktās dubultspēles.
4.2.5. Gadījumā, ja kādā no vienspēļu vai dubultspēļu grupām
pieteiksies mazāk par 6 spēlētājiem vai pāriem, tā var tikt
pievienota lielākai grupai
4.3. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņa komandējošā
organizācija, pats dalībnieks, vai persona, kas viņu pavada.
5. Pieteikumi
5.1. Spēlētāji pieteikumā norāda savu vārdu, uzvārdu, pārstāvošo
klubu ( vai dzīves vietu ) un dzimšanas gadu;
5.2. Pieteikumus (pieteikumu formā) sūtīt uz e-pastu
kviesisedgars@inbox.lv

6. Dalības maksa
6.1. Dalības maksa vienam spēlētājam 6,00 EUR par vienspēli,
4,00 EUR par dubultspēli un 4,00 EUR par jaukto dubultspēli.
6.2. TNSS audzēkņiem, senioriem 60+, Latvijas badmintona
federācijā reģistrētajiem Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+
Ģimenes karte” īpašniekiem – 4,00 EUR par vienspēli un 3,00 euro
par dubultspēli un 3,00 EUR par jaukto dubultspēli.
7. Bumbiņas
7.1. Sacensībās spēlē ar spalvu bumbiņām (pēc abpusējas
vienošanās dalībnieki var spēlēt ar neilona bumbiņām).
8. Izspēles kārtība
8,1. Divu setu uzvara līdz 21 punktam (30 punkti).
8.2. Turnīrā spēlētāji 1.-4. izsētie tiks izlikti atbilstoši Latvijas
badmintona federācijas aktuālam reitingam, pārējie izlozes
kārtībā.
9. Balvas
1.-3. vietu ieguvēji visās kategorijās tiks apbalvoti ar medaļām
un diplomiem.

