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Latvijas Badmintona federācijas Valdes lēmums
Par spēlētāju pieteikšanu uz BWF un BEC turnīriem
1. Par spēlētāju un komandu pieteikšanu interneta tiešsaistē (bwf.Tournamentsoftware.com) uz Pasaules
badmintona federācijas (BWF) un Eiropas badmintona konfederācijas (BEC) turnīriem Latvijas Badmintona
federācijas (LBF) vārdā, kā arī spēlētāju datu (BWF ID) aktualizēšanu ir atbildīgs LBF Ģenerālsekretārs.
2. Spēlētājiem, vecākiem, treneriem vai klubiem, lai pieteiktu spēlētājus uz BWF vai BEC turnīriem, ne vēlāk kā 24h
pirms pieteikšanās termiņa beigām tiešsaistē, rakstiski jānosūta pieteikums uz e-pastu: pieteikumi@badminton.lv.
Pieteikumā ir jānorāda:
2.1. Turnīra nosaukums, spēlētāja vārds un uzvārds, kā arī disciplīnas un partneris dubultspēlēm.
2.1.1. par spēlētājiem, kuriem nav izveidots BWF ID, jānorāda arī dzimšanas gads un datums.
2.2. Ja par konkrēto turnīru spēlētājam dalības maksu pilnā vai daļējā apmērā ir jāsedz pašam, tad jānorāda
apņemšanos to samaksāt, norādot arī apmaksas veidu un apmaksas termiņu.
3. Vispirms tiek noteikts dalības maksas līdzfinansējums atkarībā no turnīra norises vietas:
3.1. Turnīros ārpus Baltijas, attiecīgā vecuma spēlētājiem dalības maksa apmaksā 100% apmērā.
3.2. Turnīros, kuri notiek Lietuvā un Igaunijā, attiecīgā vecuma spēlētājiem dalības maksu apmaksā 50% apmērā.
3.2.1. Par spēlētājiem un pāriem, kuri turnīra norises brīdī ir BWF Pasaules badmintona reitingā augstāk nekā
500.vieta vienspēlēs un augstāk nekā 250.vieta dubultspēlēs, BWF U19 reitingā augstāk nekā 200.vietā un BEC U17
reitingā augstāk nekā 100.vietā, attiecīgajā disciplīnā dalības maksu apmaksā 100% apmērā.
3.3. Latvijā notiekošajos turnīros dalības maksas atlaides Latvijas spēlētājiem nosaka turnīra rīkotājs.
4. Kā nākamais tiek noteikts dalības maksas līdzfinansējums atbilstoši spēlētāju vecumam:
4.1. Papildus 3.punktā minētajiem norises vietas kritērijiem, tiek noteikti vēl arī šādi spēlētāja vecuma kritēriji:
4.1.1. U17 turnīros 100% apmērā - U17, U16 un U15 vecuma spēlētājiem,
50% apmērā - U14 un U13 vecuma spēlētājiem, bet U12 un jaunāki spēlētāji dalības maksu sedz paši pilnā apmērā.
4.1.2 U19 turnīros 100% apmērā - U19, U18 un U17 vecuma spēlētājiem,
50% apmērā - U16 un U15 vecuma spēlētājiem, bet U14 un jaunāki spēlētāji dalības maksu sedz paši pilnā apmērā.
4.1.3. BWF elites turnīros 100% apmērā - U18 un vecākiem spēlētājiem,
50% apmērā - U17 un U16 vecuma spēlētājiem, bet U15 un jaunāki spēlētāji dalības maksu sedz paši pilnā apmērā.
4.2. Par U13-U19 spēlētājiem, kuri iekļauti vecākas grupas izlasē, kuriem dalība savas vecuma grupas turnīros nav
attīstību veicinoša, LBF Valde, izvērtējot spēlētāja rezultātus, kā arī spēlētāja un trenera pieteikumu, var pieņemt
lēmumu par dalības maksas segšanu pilnā apmērā.
4.3. Par dalības maksas līdzfinansējumu uz Eiropas un Pasaules senioru čempionātiem, LBF Valde pieņem
atsevišķā lēmumā ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms pieteikšanās termiņa beigām uz konkrēto čempionātu.
4.4. Par dalības maksas līdzfinansējumu uz Eiropas un Pasaules jauniešu, junioru, pieaugušo, studentu, senioru,
klubu u.c. komandu čempionātiem, LBF Valde pieņem atsevišķu lēmumu ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms
pieteikšanās termiņa beigām uz konkrēto čempionātu.
5. Lai pretendētu uz dalības maksas segšanu pilnā vai daļējā apmērā, spēlētājam:
5.1. Jābūt LBF pastāvīgi licencētam un aizvadītajos 18 mēnešos bija jāpiedalās vismaz 3 LBF reitinga turnīros
Latvijā, kā arī vismaz vienā no trim nozīmīgākajiem turnīriem, tai skaitā Latvijas čempionāts, Latvijas klubu komandu
čempionāts, Latvijas Olimpiāde, Latvijas Universiāde vai Latvijas kausa posms.
5.2. Jāiesniedz LBF Valdei īss apraksts par sezonas mērķiem, kā arī informācija par to, kā spēlētājs ieplānojis
treniņprocesu, lai savus mērķus sasniegtu.
6. LBF sedz dalības maksu tikai par spēlētājiem, kuri ir ieradušies uz pieteikto turnīru.
6.1. Netiek kompensēta dalības maksa par turnīriem, kuros spēlētājs ir izstājies.
6.2. Spēlētājiem arī pašiem jāapmaksā BWF un/vai BEc piespriestie sodi un maksājumi.
7. Dubultspēlēs dalības maksa:
7.1. Tiek segta tikai par kopā spēlējošiem pāriem (12 mēnešu laikā vismaz 2 reizes kopā spēlēts oficiālos turnīros).
7.2. Netiek apmaksāta dalības maksa par dubultspēlēm gadījumos, ja otrs partneris ir citas valsts spēlētājs.
8. LBF var atteikt pieteikuma nosūtīšanu, ja spēlētājs vai klubs nav nokārtojis saistības par iepriekšējiem BWF vai
BEC turnīriem (dalības maksas vai BWF un BEC piemērotie sodi).
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