Nolikums badmintona turnīram
“Saulkrastu kokteilis 2019”
ORGANIZATORS:
Biedrība Latvijas Badmintona federācija
sadarbībā ar Saulkrastu Sporta centru
Turnīra direktors: Kristians Rozenvalds, 29546666, Kristians@Rozenvalds.lv
NORISES VIETA UN DATUMS:
Saulkrastu sporta centrs
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu pilsēta, LV-2160
Datums: 2019. gads 16. jūnijs no plkst.: 10:00 līdz 19:00
Datums: 2019. gads 22. jūnijs no plkst.: 10:00 līdz 19:00
MĒRĶIS:
Aizsākt badmintona turnīru un treniņu tradīcijas Saulkrastos, popularizēt badmintona spēli un
veicināt tās attīstību Latvijā un Saulkrastos un apkārtnē.
Radīt iespēju Saulkrastu badmintonistiem sacensties ar līdzvērtīgiem pretiniekiem no Latvijas un
citām valstīm.
INVENTĀRS:
Sacensības A grupās pieaugušajiem un jauniešiem notiek ar spalvu bumbiņām.
Sacensības B un C grupās notiek ar Yonex Mavis 600 neilona bumbiņām, kuras nodrošina
sacensību organizētāji. Pēc spēlētāju savstarpējās vienošanās var spēlēt arī ar spalvu bumbiņām.
Sacensību dalībnieki C grupā varēs izmanot arī Saulkrastu Sporta centra rīcībā esošo BWF Skolu
programmas Shuttle Time badmintona inventāru - 16 badmintona raketes.
PIETEIKUMI:
Pieteikumi (brīvā formā) tiek pieņemti līdz 20. jūnija plkst, 22:00, rakstiskā veidā nosūtot
pieteikumu uz e-pasta adresi: pieteikumi@badminton.lv. Telefons uzziņām - 26624466.
SPĒĻU TABULAS:
Spēlētāji turnīra tabulās tiks izlikti saskaņā ar Latvijas Badmintona reitingu 18.jūnijā.
Spēļu tabulas tiks publicētas TournamentSoftware.com piektdien, 21.jūnijā līdz 14:00.
BALVAS un APBALVOŠANA
Pirmo vietas ieguvējiem tiek pasniegtas medaļas un/vai diplomi, kā arī sponsoru balvas.
Apbalvošanas ceremonija notiks Jūras parkā, pēc Ergo Open Saulkrastu kokteiļa 1/2 fināla
sacensībām. Visi badmintona turnīra dalībnieki ir uzaicināti 22.jūnijā sākot no 19:00 Jūras parkā
skatīties Ergo Open Saulkrastu kokteiļa Pludmales volejbola turnīra izšķirošās spēles: no 19:00
pusfināli, pēc 21:00 bronzas spēlē, pēc 22:30 finālspēle.
DISCIPLĪNAS:
Pieaugušajiem A, B, C un D grupas vienspēles, dubultspēles un jauktajās dubultspēlēs.
Jauniešiem A un B grupas vienspēles un U15 un U21 dubultspēlēs.
Jauniešiem vienspēļu turnīrs, kurā piedalīsies vismaz 8 attiecīgā vecuma, dzimumam un
meistarības līmeņa spēlētāji, tiks iekļauts arī Evelatus Latvijas kausa kopvērtējumā kā 3.posms.
Gadījumā, ja kādā no grupām konkrētajām disciplīnā pieteiksies mazāk nekā 6 spēlētāji vienspēlēs
un mazāk nekā 4 pāri dubultspēlēs, tad šīs grupas disciplīnas turnīrs tiks atcelts vai apvienots.
Vienlaicīgi ar Saulkrastu Kokteili notiks Latvijas U17 izlases atlases turnīrs uz Eiropas U17
čempionātu zēnu un jauktajās dubultspēlēs, izspēlējot grupas turnīru un labākos nosakot 1)
pēc uzvaru skaita spēlēs, bet ja tas vienāds tad 2) pēc uzvarēto / zaudēto setu attiecības, bet ja tā
vienāda, tad 3) pēc uzvarēto / zaudēto punktu attiecības.
IZMAKSAS:
Saulkrastu novadā dzīvojušiem spēlētājiem - bezmaksas.
Bezmaksas arī Līgām un Jāņiem - lai lustīga līgošana!
Dalība Latvijas U17 izlases atlases turnīrā ir bezmaksas.
Uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti, bērniem un pieaugušajiem atlaide 50%.
Dalības maksa ir 5 eiro par dalību vienā kategorijā un vienā vecuma vai meistarības grupā.

