Latvijas čempionāts
badmintonā jauniešiem
(U11-17) 2020.gadā
Nolikums
1.

Organizatori
1.1. Pasūtītājs: Latvijas Badmintona federācija
1.2. Rīkotājs: Talsu novada sporta skola,
sadarbībā ar Sporta klubs “9 pakalni”
1.3.Turnīra direktors: Edgars Kviesis
(+37126460025; kviesisedgars@inbox.lv)

2.

Norises vieta un laiks:
2.1. Vieta: Talsu sporta halle, Talsi, K.Mīlenbaha iela 32a
2.2. Laiks: 26. septembris 10:00-22:00; 27.septembris 10:00-20:00
2.3. Nepieciešamības gadījumā spēles var sākties ātrāk un/vai
piektdien, 25.septembrī ne ātrāk kā 16:00.

3.

Tiesāšana:
3.1. Galvenais tiesnesis: Gunārs Lūsveris
3.2. Galvenā tiesneša vietnieks: Ieva Abigaila Valgelina
3.3. Spēles līdz ½ fināliem tiesā paši spēlētāji. Likt rezultātu var norīkot
Galvenais tiesnesis, tā vietnieks un/vai sekretariāts.
3.4. Spēles sākot ar ½ fināliem tiesā Galvenā tiesneša norīkots
Paaugstinājuma tiesnesis
3.5. Finālus tiesā Galvenā tiesneša norīkots Paaugstinājuma tiesnesis un 2
līnijtiesneši
3.6. Galvenais tiesnesis var norīkot Paaugstinājuma tiesnesi uz jebkuru spēli

4.

Disciplīnas:
4.1. U11 vecuma grupa (2010.gadā dzimušie un jaunāki)
– vienspēles, dubultspēles un jauktās dubultspēles
4.2. U13 vecuma grupa (2008.gadā dzimušie un jaunāki)
– vienspēles, dubultspēles, jauktās dubultspēles
4.3. U15 vecuma grupa (2006.gadā dzimušie un jaunāki)
– vienspēles, dubultspēles, jauktās dubultspēles
4.4. U17 vecuma grupa (2004.gadā dzimušie un jaunāki)
– vienspēles, dubultspēles, jauktās dubultspēles
4.5. Lai disciplīna tiktu iekļauta Latvijas čempionātā, tajā jābūt vismaz 6
piereģistrētiem vienspēļu dalībniekiem vai 4 piereģistrētiem pāriem.

5.

Dalībnieki:
5.1. Latvijas čempionātā badmintonā jauniešiem var piedalīties:
5.1.1. Latvijā pastāvīgi dzīvojoši (ar personas kodu) un Latvijas Badmintona
federācijas licenzēti atbilstošā vecuma spēlētāji
5.1.2. Ar LBF apstiprinātā Valdes lēmuma (“Par robežpilsētas Valkas/Valgas
spēlētāju dalību Latvijas nacionālajos čempionātos”), atbilstošā vecuma
licenzētie spēlētāji
5.2. Viens spēlētājs var piedalīties 3 kategorijās: vienspēle, dubultspēle un
jauktā dubultspēle, savam vecumam atbilstošajā vecuma grupā, vai arī
izvēloties spēlēt augstākā vecuma grupā jebkuru no kategorijām pēc savas/
trenera izvēles.

6.

Pieteikumi un publicēšanas laiki:
6.1. Pieteikumi tiek pieņemti rakstiskā veidā, tos nosūtot uz e-pastu:
pieteikumi@badminton.lv
6.2. Pieteikumā jānorāda spēlētāja sacensību nosaukums, spēlētāja vārds un
uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvošā organizācija, kā arī disciplīnas un
vecuma grupas, kurās spēlētājs vēlas piedalīties
6.3. U11 un U13 vecuma grupā nav pieļaujama dalībnieku pieteikšana
dubultspēlēm bez iepriekš sarunāta pāra.
6.4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 15. septembris 19:00
6.5. Atteikumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 21. septembra 17:00
6.6. Piesakoties uz dubultspēlēm, bet nenorādot pārinieka vārdu, treneriem
tiek dota iespēja sarunāt pārinieku no brīvajiem spēlētājiem līdz 2020. gada
17.septembra 17:00 (sākot no U15 vecuma grupas)
6.7. Par iespējamo spēļu ieplānošanu arī piektdienā, 25.septembrī,
organizators izziņo līdz 2020.gada 18.septembra 23:59.
6.8. Izspēles tabulas tiek publicētas līdz 23.septembra 23:59
6.9. Izspēles laiki tiek publicēti līdz 24.septembra 23:59

7.

Izlikšana un izspēles kārtība:
7.1. Dalībnieki turnīrā tiek izlikti pēc 2020. gada 21.septembra reitinga.
7.2. Pamatturnīrā tiek spēlēts zars no 16 spēlētājiem.
7.3. U11 un U13 vecuma grupām pirms izslēgšanas spēlēm iespējams grupu
turnīrs.
7.3.1. Lielāka pieteikuma skaita gadījumā tiek izspēlēta kvalifikācijas kārta,
nodrošinot minimums, pirmajiem 8 spēlētājiem garantētu vietu pamatturnīrā,
savukārt pārējiem dalībniekiem, atkarībā no pieteikumu skaita, var būt
pārspēles par tikšanu pamatturnīrā
7.3.2. Mazāka pieteikuma skaita gadījumā tiek spēlēts zars no 8 spēlētājiem
7.3.3. Pamatturnīra dalībniekiem tiks nodrošinātas vismaz 3 spēles
7.3.4. Kvalifikācijas zaudētājiem dalība attiecīgajā kategorijā pie zaudējuma
beidzās
7.3.5. Ņemot vērā, ka turnīrā piedalās 4 dažādu vecuma grupu spēlētāji,
organizators negarantē izspēles par visām vietām. Ja būs tāda iespēja, tad
tiks izspēlētas visas vietas pamatturnīrā
7.4. Spēles organizatori negarantē 25 min atpūtu starp spēlēm, ja dalībnieks
dažādas kategorijas spēlē dažādās vecuma grupās

8.

Dalības maksa:
8.1. Maksājumi par turnīra dalību jāveic līdz 2020.gada 25.septembrim,
norādot spēlētāja vārdu, uzvārdu un vecuma grupu, ar pārskaitījumu uz Sporta
klubu “9 Pakalni” LV76PARX0020459220001.
8.2. Ja nepieciešams, Sporta kubs “9 pakalni” var sagatavot rēķinu.
8.3. Dalības maksa par spēlētāju:
6€ - vienspēles,
4€ - dubultspēles (vienam dalībniekam par vienu kategoriju).
10€ - piedaloties visās trijās disciplīnās.
8.4. Uzrādot derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”,
dalībniekam piemērojam 50% atlaide no dalības maksas.

9.

Inventārs:
9.1. Turnīra norises vietā ir 12 laukumi (9 dubultspēļu un 3 vienspēļu)
9.2. Bumbiņas nodrošina paši dalībnieki, vai to pavadošās organizācijas.
9.3. Spēles notiek ar Yonex AS20 spēļu bumbiņām (var spēlēt arī ar Yonex
AS30 un Yonex AS50 spalvu bumbiņām, vai analogu)
9.4. Yonex AS30 bumbiņas par īpašu cenu (27 eur) varēs iegādāties
sekretariātā vai Yonex veikalā uz vietas.

10.

Apbalvošana:
10.1. Apbalvošana notiks trijās ceremonijās – atsevišķi vienspēlēm, atsevišķi
dubultspēlēm un atsevišķi jauktajām dubultspēlēm.
10.2. Medaļas nodrošina LBF.

11. Apdrošināšana un medicīna:
11.1. Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs,
vai viņa pavadošā organizācija.
11.2. Pieteikums kalpo kā apliecinājums, ka spēlētāja veselības stāvoklis ir
atbilstošs, lai varētu piedalīties sacensībās.
11.3. Turnīra laikā tiks nodrošināta iespēja saņemt pirmo medicīnisko
palīdzību.
12. Citi pakalpojumi:
12.1. Iespējams pasūtīt siltās pusdienas. Pusdienu cena ~ 4,00 €
Sestdienai pusdienas jāpiesaka līdz 25.09 12:00, rakstot e-pastu uz
kviesisedgars@inbox.lv un piesakot pusdienu skaitu.
Svētdienai pusdienas jāpiesaka sestdien uz vietas sekretariātā līdz 12:00.
12.2.Nakšņošanas iespējas:
Talsu viesnīca Tel.26322333 (~12,50€ -15,00€)
“Rezidence”, Vandzenes pag., Tel.28642346 (~7.50€)
Talsu 2.vidusskola Tel. 29499893 (~4,00 €)
“Mežmājas”, Laucienas pag. Tel. 22029058

