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Latvijas čempionāts badmintonā U13 un U17
un

#
Latvijas kauss U9, U11B, U15B, U19 un U21

NOLIKUMS
1. ORGANIZATORS:
1.1, Pasūtītājs: Latvijas badmintona federācija.
1.2. Rīkotājs: Valmieras badmintona klubs
1.3. Turnīra direktors - Andis Bērziņš (+37128341121, aberzs@inbox.lv).
2. NORISES LAIKS UN VIETA:
2.1. 2019.gada 4.maijā no 10:00 līdz 21:00 un 5.maijā no 09:30 līdz 20:30.
2.1.1. Sestdien, 4.maijā - Latvijas čempionāta U17 vienspēles, U13 dubultspēles.
2.1.2. Sestdien, 4.maijā - Evelatus Latvijas kauss U19, U21 vienspēlēs un
dubultspēlēs, U15B vienspēlēs un dubultspēles.
2.1.3. Svētdien, 5.maijā - Latvijas čempionāta U13 vienspēles, U17 dubultspēles.
2.1.4. Svētdien, 5.maijā - Evelatus Latvijas kauss vienspēlēs U9, U11B
2.2. Valmieras Pārgaujas sākumskolas sporta zāle - Meža iela 12A, Valmiera.
2.3. Badmintona laukumi - 12 dubultspēlēm.
3. TIESĀŠANA
3.1. Galvenais tiesnesis: Tiks nozīmēts Latvijas badmintona federācijas Tiesnešu
komisijā līdz 2019.gada 28.aprīlim.
3.2. Latvijas čempionāta U13 un U17 un Evelatus Latvijas kausa U19 un U21
spēles līdz 1/2 fināliem tiesā iepriekšējās spēles zaudētājs uz šī laukuma.
3.3. Latvijas čempionāta U13 un U17 un Evelatus Latvijas kausa U19 un U21
spēlēs sākot ar 1/2 fināliem tiesā Galvenā tiesneša norīkots Paaugstinājuma
tiesnesis.
3.4. Galvenais tiesnesis var norīkot Paaugstinājuma tiesnesi uz jebkuru spēli.

4. DISCIPLĪNAS:
4.1. Kategorijas: tiek spēlētas vienspēles, dubultspēles un jauktās dubultspēles.
4.2. Viens spēlētājs var piedalīties visās trijās kategorijās.
4.3. Vecuma ierobežojumi:
4.3.1. Latvijas čempionātā U17 var spēlēt 2003.gadā dzimušie un jaunāki,
Latvijas čempionātā U13 var spēlēt 2007.gadā dzimušie un jaunāki.
4.3.2. Evelatus Latvijas kausā U21 var var spēlēt 1999.gadā dzimušie un jaunāki,
U19 - 2001.gada dzimušie un jaunāki, U15B - 2005.gadā dzimušie un jaunāki,
U11B - 2009.gadā dzimušie un jaunāki, U9 - 2011.gadā dzimušie un jaunāki
5. DALĪBNIEKI:
5.1. Latvijas U17 un U13 čempionātos var piedalīties tikai Latvijā pastāvīgi
dzīvojoši (ar personas kodu) un Latvijas badmintona federācijas licencēti
atbilstošā vecuma spēlētāji.
5.2. Evelatus Latvijas kausā var piedalīties ikviens attiecīgā vecuma spēlētājs.
5.2. Visās kategorijās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits.
5.3. Spēlētājiem ir iespēja atsaukt savu dalību bez dalības maksas saistībām
līdz 2019.gada 01.maijā plkst. 18:30.
6. PIETEIKUMI:
6.1. Pieteikumi tiek pieņemti tikai rakstiskā veidā, tos nosūtot uz e-pastu:
pieteikumi@badminton.lv
6.2. Pieteikumā jānorāda spēlētāja vārds un uzvārds, dzimšanas gads,
pārstāvošā organizācija un kategorijas, kurās spēlētājs vēlas piedalīties
6.3. Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 30.aprīlis, plkst. 22:00.
6.4. Piesakoties uz dubultspēlēm, bet nenorādot savu pārinieku, spēlētājiem un
treneriem līdz 2019.gada 01.maija plkst. 18:30 ir laiks, lai veiktu spēlētāju
sapārošanu.
6.5. Piesakoties sacensībām, spēlētājs ir apstiprinājis gatavību tam, ka
informācija par viņa vecumu (piederību attiecīgai vecuma grupai) ir publiskojama
sacensību tabulās, rezultātos un aprakstos par sacensībām, kā arī piekrīt tam, ka
publiski tiek izmantotas fotogrāfijas un video no sacensībām.
7. IZLOZE UN IZLIKŠANA
7.1. 2019.gada 30.aprīlī līdz plkst. 24:00 tiek publicēts saraksts ar spēlētājiem
un pāriem, kuri ir pieteikušies uz Latvijas čempionātu un Evelatus Latvijas kausu,
lai pieteicēji var pārliecināties, ka pieteikums saņemts un pareizi noformēts.
7.2. Latvijas U13 un U17 čempionātā LBF reitingā pirmie četri spēlētāji un pāri
tiek iekļauti 1.grozā un tiks izlikti tabulās saskaņā ar LBF reitingu 2019.gada
30.aprīlī. Pārējie dalībnieki tiks tabulās ielozēti, iepriekš tos izkārtojot grozos:
2.grozs: 5.-8.vieta, 3.grozs: 9.-12.vieta, 4.grozs: 13.-16.vieta, 5.grozs:
17.-20.vieta, 6.grozs: 21.-24.vieta, 7.grozs: 25.-28.vieta, 8.grozs: 29.-32.vieta,
9.grozs: 33.-36.vieta, 10.grozs: 37.-40.vieta, 11.grozs: 41.-44.vieta, 12.grozs
45.-48.vieta, 13.grozs: virs 48.vieta.
7.3. Evelatus Latvijas kausā spēlētāji un pāri tiek iekļauti tabulās saskaņā ar LBF
reitingu 2019.gada 30.aprīlī.

7.4. Izloze Youtube Badminton.lv kanālā - 2019.gada 01.maijā plkst 20:00
7.5. Turnīra spēļu tabulas tiks publicētas 2019. gada 02.maijā līdz plkst.
12:00. Tabulas, kas publicētas pirms šī termiņa, ir uzskatāmas par darba variantu
- melnrakstu.
8. IZSPĒLES SISTĒMA:
8.1 Sacensības notiek saskaņā ar Pasaules badmintona federācijas (BWF)
badmintona noteikumiem, tai skaitā ievērojot BWF Spēlētāju ētikas kodeksu.
8.2. Latvijas U13 un U17 čempionāta turnīrs tiek organizēts vienmīnusa sistēmā,
tai skaitā ar iespējamām secīgām kārtām, un nodrošinot spēlētājiem iespēju
izspēlēt visas vietas.
8.3. Katram spēlētājam vienā kategorijā tiek garantētas vismaz 2 spēles.
9. DALĪBAS MAKSA:
9.1 Maksājumi par turnīra dalību jāveic līdz 2019.gada 03.maijam, ar
pārskaitījumu uz biedrības “Latvijas Badmintona federācija” (Reģistrācijas
numurs 40008023393) bankas kontu LV60HABA0551023860064, norādot
spēlētāju vārdu, uzvārdu un vecuma grupu,.
9.1.1. Ja nepieciešams, Latvijas Badmintona federācija var sagatavot rēķinu.
9.2. Dalības maksa par spēlētāju vienā turnīrā: €5 - vienspēles, €3 - dubultspēles
(vienam spēlētājam zēnu, meiteņu un jauktajās dubultspēlēs).
9.3. Uzrādot derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”,
dalībniekiem piemērojama 50% atlaide no dalības maksas.
10. INVENTĀRS:
10.1. Bumbiņas nodrošina paši dalībnieki vai to pavadošās organizācijas.
10.2. Latvijas čempionāta U13 un U17 spēles notiek ar Yonex AS20 spalvu
bumbiņām. Var spēlēt arī ar Yonex AS30 un Yonex AS50 spalvu bumbiņām.
10.3. Yonex AS20 spalvu bumbiņas par īpašo cenu €24 varēs iegādāties
Sekretariātā, tai skaitā iegādājoties spalvu bumbiņas pa vienai - cena €2 par
vienu spalvu bumbiņu.
11. APBALVOŠANA:
11.1. Apbalvošana notiks atsevišķās ceremonijās - atsevišķi vienspēlēm,
atsevišķi dubultspēlēm un atsevišķi jauktajām dubultspēlēm.
11.2. Medaļas nodrošina Latvijas Badmintona federācija.
12. APDROŠINĀŠANA:
12.1. Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs vai
viņa pavadošā persona.
12.2. Turnīra laikā būs iespējams saņemt pirmo medicīnisko palīdzību.
13. PAPILDUS AKTIVITĀTES UN PAKALPOJUMI:
13.1. Evelatus E-board prezentācija - braucieni sporta zāles tuvumā
13.2. Serves precizitātes konkurss - trāpot pa priekšmetu, iegūt to kā balvu.
13.3. Kopīgs vakara pasākums sestdien, 4.maijā no plkst, 20:30 līdz 22:00.

