Apstiprināts 2019/10/31
Diāna Šavalgina,
LBF Valdes locekle un
Treneru komisijas vadītāja.

Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem U11,
Evelatus Latvijas jaunatnes kausa
U13, U17B un U21 posma
NOLIKUMS
1. ORGANIZATORS:
1.1, Pasūtītājs: Latvijas badmintona federācija.
1.2. Rīkotājs: Valmieras badmintona klubs
1.3. Turnīra direktore - Sabīne Petruseviča (tel. +37128341121, e-pasts:
sabine.petrusevica@gmail.com)
2. NORISES LAIKS UN VIETA:
2.1. 2019/11/30 no 10:00 līdz 21:30 un 2019/12/01 no 09:00 līdz 20:00.
2.1.1. Sestdien, 2019/11/30 notiks Latvijas U11 čempionāts visās disciplīnās.
2.1.2. Sestdien, 2019/11/30 notiks Latvijas U19 čempionāta vīriešu un sieviešu
vienspēles.
2.1.3. Sestdien, 2019/11/30 notiks Evelatus Latvijas jaunatnes kauss U21 vīriešu
un sieviešu dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs.
2.1.4. Svētdien, 2019/12/01 notiks Latvijas U19 čempionāta vīriešu un sieviešu
dubultspēles un jauktajās dubultspēlēs.
Vīriešu un sieviešu dubultspēļu fināli, kā arī jauktajās dubultspēļu 3.vietas spēlē
un fināls no plkst. 18:00 ar tiešraidi Sportacentrs TV.
2.1.5. Svētdien, 2019/12/01 notiks Evelatus Latvijas jaunatnes kauss U13, U17B
vīriešu un sieviešu vienspēles, vīriešu un sieviešu dubultspēles un jauktajās
dubultspēlēs.
2.2. Valmieras Pārgaujas sākumskolas sporta zāle.
Adrese: Meža iela 12A, Valmiera, LV-4201.
2.3. Badmintona laukumi - 11 dubultspēlēm, tai skaitā Yonex badmintona korts.
2.4. Vienlaicīgi notiek ar Latvijas junioru U19 čempionāts, Latvijas jauniešu U11
čempionāts, kā arī Evelatus Latvijas jaunatnes kausa U13, U17B un U21 posms.

3. TIESĀŠANA
3.1. Galvenais tiesnesis: Gunārs Lūsveris (e-pasts: gunars@badminton.lv)
3.2. Spēles līdz 1/2 fināliem tiesā iepriekšējās spēles zaudētājs uz šī laukuma.
3.3. Latvijas čempionāta U11 un U19 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 vienā vecuma grupā.
4.3. Vecuma ierobežojumi:
4.3.1. Latvijas U19 čempionātā var spēlēt juniori, kas dzimuši no 2001. līdz
2006.gadam.
4.3.2. Latvijas U11 čempionātā var spēlēt bērni, kas dzimuši 2009.gadā un vēlāk.
4.3.3. Evelatus Latvijas jaunatnes kausā U13 vecuma grupā var spēlēt bērni, kas
dzimuši 2007.gadā un vēlāk.
4.3.4. Evelatus Latvijas jaunatnes kausā U17B vecuma grupā var spēlēt jaunieši,
kas dzimuši 2003.gadā un vēlāk.
4.3.5. Evelatus Latvijas jaunatnes kausā U21 vecuma grupā var spēlēt juniori,
kas dzimuši 1999.gadā un vēlāk.
5. DALĪBNIEKI:
5.1. Latvijas U19 un U11 čempionātos var piedalīties tikai Latvijā pastāvīgi
dzīvojoši (ar personas kodu) un Latvijas badmintona federācijas licencēti
atbilstošā vecuma spēlētāji.
5.2. Evelatus Latvijas jaunatnes kausā var piedalīties ikviens attiecīgajā vecumā.
5.2. Latvijas čempionātā U19 tiek noteikts spēlētāju skaita ierobežojums:
5.2.1. vīriešu un sieviešu vienspēlēs - 24 dalībnieki;
5.2.2. vīriešu un sieviešu dubultspēlēs - 12 pāri;
5.2.3. jauktajās dubultspēlēs - 16 pāri.
5.3. Latvijas U19 čempionātā spēlētāji un pāri ar klasificēties saskaņā ar Latvijas
badmintona reitingu 2019/11/25.
5.4. Spēlētāji, kas dzimuši 2001. un 2002.gadā, tiek kvalificēti ārpus kārtas, jo
šiem spēlētājiem šis čempionāts ir vienīgais attiecīgajā vecuma grupā (U19),
kurā viņiem ir iespēja piedalīties.
5.4.1. Vīriešu un sieviešu dubultspēlēs, kā arī jauktajās dubultspēlēs ārpus
kārtas tiek kvalificēti tikai tādi pāri, kurus abi spēlētāji ir dzimuši 2001.-2002.gadā.
5.5. Visās pārējās kategorijās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits.
5.6. Spēlētājiem ir iespēja atsaukt savu dalību no Latvijas čempionāta U11 un
U19 bez dalības maksas saistībām līdz 2019/11/28 plkst. 16:00.
5.7. spēlētāji, kas dzimuši no 2003. līdz 2006.gadam, piesakoties uz Latvijas U19
čempionātu, bet nav kvalificējušies dalībai Latvijas U19 čempionātā saskaņā ar
reitingu, var piedalīties Evelatus Latvijas kausā U17B bez papildus pieteikuma.

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 uz Latvijas U19 un U11 čempionātu ir 2019/11/26,
plkst. 22:00.
6.4. Pieteikšanās termiņš uz Evelatus Latvijas jaunatnes kausu ir 2019/11/28
plkst. 21:00. Spēlētāji, kuri būs pieteikušies uz Latvijas čempionātu U11 un U19,
izņēmuma kārtā varēs pieteikties arī sacensību vietā 3h līdz turnīra sākumam.
6.5. Piesakoties sacensībām, spēlētājs apstiprina 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. 2019/11/26 līdz plkst. 24:00 tiek publicēts saraksts ar spēlētājiem un
pāriem, kuri ir pieteikušies uz Latvijas U11 un U19 čempionātiem, lai pieteicēji var
pārliecināties, ka pieteikums saņemts un pareizi noformēts.
7.2. Latvijas čempionāta U11 un U19 turnīra spēļu tabulas tiek publicētas
2019/11/28 līdz plkst. 17:00. Tabulas, kas publicētas pirms šī termiņa, ir
uzskatāmas par darba variantu - melnrakstu.
Gadījumā, ja kāds spēlētājs atsauc savu dalību pēc p.5.6. norādītā atsaukšanas
termiņa, tad tabulās nekādas izmaiņas vairs netiek veiktas
7.3. Nolikuma p.5.6. termiņos atsauktā dalībnieka vietā var startēt kāds no
Gaidīšanas listes, kuram sava dalība ir jāapstiprina līdz 2019/11/28 plkst. 16:30.
7.4. Evelatus Latvijas jaunatnes kausa turnīra tabulas var tikt precizētas līdz 2h
pirms turnīra sākuma, taču 2019/11/29 līdz plkst. 12:00 tiks publicēti attiecīgās
vecuma grupās un disciplīnas norises laiki.
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 U19 čempionāta turnīrs tiek organizēts vienmīnusa sistēmā, tai
skaitā ar iespējamām secīgām kārtām, un nodrošinot spēlētājiem iespēju izspēlēt
visas vietas.
8.3. Latvijas U11 čempionāta turnīrs tiek organizēts sākotnēji apakšgrupās, bet
pēc tam vienmīnusa sistēmā.
8.4. Katram spēlētājam vienā kategorijā tiek garantētas vismaz 2 spēles.
8.5. Izspēles sistēma Evelatus Latvijas jaunatnes kausā tiks noteikta izvērtējot
pieteikušos dalībnieku skaitu un brīvo laukumu skaitu, jo prioritāte ir Latvijas
čempionāts U11 un U19.

9. DALĪBAS MAKSA:
9.1 Maksājumi par turnīra dalību jāveic līdz 2019/11/29, norādot spēlētāju vārdu,
uzvārdu un vecuma grupu, ar pārskaitījumu uz Latvijas Badmintona federācijas
bankas kontu LV60HABA0551023860064.
9.1.1. Ja nepieciešams, Latvijas Badmintona federācija var sagatavot rēķinu.
9.2. Dalības maksa par spēlētāju vienā turnīrā: €6 - vienspēles, €4 dubultspēles (vienam spēlētājam zēnu, meiteņu un jauktajās dubultspēlēs).
Spēlētājam piedaloties visās trijās disciplīnās (vienspēlēs, dubultspēlēs un
jauktajās dubultspēlēs vienā vecuma grupā), dalības maksa €10.
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.
10.1.1. Bumbiņas uz spēlēm, kuras tiek rādītas Sportacentrs TV tiešraidē,
nodrošina turnīra rīkotājs.
10.2. 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.
10.4. Turnīra norises vietā darbosies inventāra veikals un stīgošanas serviss
10.5. Turnīra norises vietā darbosies arī inventāra tirdziņš, kurā būs iespējams
pirkt un pārdot lietoto badmintona inventāru.
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. Ņemot vērā, ka Latvijas U11 čempionāts pēc treneru un vecāku
ierosinājuma notiks vienā dienā, spēlētājiem jārēķinās ar lielu slodzi, tai skaitā
līdz (ne vairāk kā) 6 spēlēm vienspēļu turnīrā, līdz 4 (ne vairāk kā) spēlēm
dubultspēļu turnīrā un līdz 4 (ne vairāk kā) spēlēm jaukto dubultspēļu turnīrā.
12.3. Turnīra laikā būs iespējams saņemt pirmo medicīnisko palīdzību.

