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Valdes loceklis Jānis Sala

Nolikums par kvalifikāciju uz Latvijas U19 izlasi
dalībai Eiropas un Pasaules U19 čempionātos
1. Mērķis
1.1. Piesakot dalību Eiropas U19 čempionāta, kā arī finansējot
Latvijas junioru komandas dalību šajā čempionāta, mērķis ir:
1.1.1. mudināt Latvijas spēlētājus attīstīties un cīnīties par
iekļūšanu Latvijas izlasē, tādējādi motivējot spēlētājus;
1.1.2. mudināt atlasītos spēlētājus papildus trenēties un
attīstīties, tādējādi vēl vairāk stimulējos labāko spēlētāju
individuālo izaugsmi;
1.1.3. radīt papildus informatīvo mudinājumu, veicinot Latvijas
badmintona publicitāti Latvijas reģionos (dēļ iesaistītajiem
reģionu pārstāvjiem), kā arī Latvijas mērogā;
1.1.4. nodrošinot pēctecību, ka arī šobrīd esošie U17, U15,
U13 un U11 vecuma spēlētāji, viņu vecāki un treneri var būt
droši par to, ka pēc noteikta laika arī šie spēlētāji varēs
pretendēt uz iekļūšanu Latvijas izlasē, lai pārstāvētu Latviju
junioru čempionātos Baltijā, Eiropā un Pasaulē.
2. Vispārējie noteikumi
2.1. Kvalifikācijā var piedalīties visi Latvijas valstspiederīgie
jaunieši, kas dzimuši 2002. gadā vai vēlāk.
2.2. Katra kluba treneri izlemj paši, kurus spēlētājus un pārus
pieteikt dalībai.
Pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam, brīvā
formā, nosūtot tos uz e-pastu: info@badminton.lv.
2.3. LBF budžetā dalībai Eiropas U19 čempionātam Polijā ir
rezervēti €2500, savukārt dalībai Pasaules U19 čempionātam
Polijā ir ieplānoti €6500.
2.4. 1.kārtā, līdz tam aizvadot 3 kvalifikācijas posmus augustā un
septembrī, tiks izvēlēti spēlētāji, kuri ar LBF finansiālu atbalstu
dosies uz Eiropas U19 čempionātu.
2.4.1. Uz Eiropas U19 čempionātu ar LBF finansiālu atbalstu
dosies labākie spēlētāji vīriešu un sieviešu vienspēlēs un
labākie pāri vīriešu, sieviešu un jauktajās dubultspēlēs.
2.4.2. Ja 1.kārtā no atlasītajiem kandidātiem kāds iekļūst
izlasē vienlaicīgi vairākās disciplīnās, tad, atkarībā no
Eiropas čempionāta norises vietas (lētākas vai dārgākas
ceļošanas izmaksas), LBF nolems par to, vai būs iespēja
pieteikt papildus spēlētājus.

2.5.2. kārtā tiks izvēlēti spēlētāji, kuri ar LBF finansiālu atbalstu
dosies uz Pasaules U19 čempionātu Jaunzēlandē, un tie tiks
izvēlēti ņemot vērā 1. kvalifikācijas kārtu, Latvijas U19
čempionāta rezultātus, parādīto sniegumu Eiropas U19
čempionātā un spēlētāja vietu Pasaules U19 reitingā.
2.5.1. Uz Pasaules U19 čempionātu LBF finansiālu atbalstu
dosies 5 labākie spēlētāji. Prioritāte būs tiem spēlētājiem,
kuri ir uzvarējuši 2 vai vairāk kategorijās.
2.5.2. Ja 2.kārtā vismaz 2 disciplīnas nav precīzi 5
kandidātiem, tad treneris izlemj par kāda dalībnieka
pievienošanu vai atskaitīšanu no izlases, balstoties uz
dalībnieku attieksmi, iesniegtajiem iknedēļas gatavošanās
plāniem, parādīto sniegumu Eiropas čempionātā.
2.6. Spēlētāju skaitu un kategorijas izlemj saskaņā ar:
2.6.1. Kvalifikācijas posmos uzrādītie spēlētāju labākie
rezultāti.
2.6.2. Ja izlases trenerim nav skaidri visi pāri pēc kvalifikācijas
beigām, punkti vairākiem dalībniekiem ir vienādi, vai arī
kopējais labāko dalībnieku skaits pārsniedz vai nesasniedz
LBF noteikto budžetu, treneris var nolemt rīkot papildus
treniņu/treniņus, kur pārbaudīt spēlētāju prasmes kā arī
piedāvāt kādam no kandidātiem par saviem finanšu
līdzekļiem doties līdzi uz čempionātu, ja LBF finansēto
spēlētāju skaits tiek pārsniegts, bet čempionātos piesakāmo
kvotu skaits nav sasniegts.
2.6.3. Izņēmuma gadījumos (sliktas attieksmes, nenopietnas
izturēšanās, regulāra treniņu neapmeklēšana u.c.) izlases
treneris var neņemt vērā iekrātos punktus kvalifikācijā un
izlemt par dalībnieka piedalīšanos/nepiedalīšanos turpmākajā
izlases darbā.
3. Atlases kārtība
3.1. Lai noteiktu labākos U19 spēlētājus, tiek ieviesta kvalifikācijas
turnīra punktu skaitīšana, un tiks ņemti vērā rezultāti iepriekš
noteiktos turnīros augustā un septembrī.
3.2. Kvalifikācijas turnīrs var tikt rīkots kā:
3.2.1.1. Atsevišķs sabraukums, tai skaitā darba dienas vakarā,
tai skaitā atsevišķām vai vairākām disciplīnām vienlaicīgi vai
atsevišķi.
3.2.1.2. Pievienots jebkuram LBF kalendārā esošam turnīram,
iepriekš vienojoties ar organizatoru
3.2.1.3. Kvalifikācijas turnīri tiek izziņoti vismaz 14 dienas
iepriekš, informāciju publicējot Badminton.lv kalendārā.

3.3. Eiropas čempionāta atlasei tiks iekļauti 2 labākie rezultāti no 3
atlases turnīriem.
3.4. Pasaules čempionāta atlasei tiek pievienoti LČ rezultāti un
vērā tiks ņemti 3 no 4 labākajiem turnīriem.
3.5. Dalība atlases turnīros ir bezmaksas (nav dalības maksas).
3.5.1. LBF par katru nospēlēto setu spēlētājam (vai trenerim)
kompensē 1 spalvu bumbiņu (Yonex AS20)
4. Treniņi
4.1.Izlases kandidātiem 1 reizi nedēļā (līdz svētdienas plkst, 22:00)
uz e-pastu: info@badminton.lv jāiesniedz atskaite par
iepriekšējās nedēļas treniņu plānu, tajā ietverot badmintona
treniņu skaitu un ilgumu, nelielu aprakstu par vingrinājumiem,
kā arī individuālo fizisko sagatavošanos, ja tāda tiek veikta.
4.1.1. Izlases pāru kandidātiem jāpapildina informācija ar
kopējo treniņu plānu un gatavošanos dubultspēlēm.
4.2.Pēc izlases dalībnieku noskaidrošanas – izlases treneris pēc
saviem ieskatiem lemj par nepieciešamajiem koptreniņiem.
5. Punktu skaitīšana
5.1.Katrā turnīrā tiek ņemti vērā 8 labākie rezultāti ar sekojošiem
punktiem:
1.vieta – 10 punkti
2.vieta – 8 punkti
3.vieta – 6 punkti
4.vieta – 5 punkti
5.vieta – 4 punkti
6.vieta – 3 punkti
7.vieta – 2 punkti
8.vieta – 1 punkts
5.1.1.Dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs tiek vērtēti pāra
rezultāti (1.vieta – pārim 10 punkti, 2.vieta – pārim 8 punkti,
3.vieta - 6.punkti utt.).
5.2. Ja beigās saskaitot punktus, tie ir vienādi, tad:
5.2.1. Augstāk vērtējams tas spēlētājs, kuram ir vairāk uzvaras
(pirmās vietas), ja to nav vai tās sakrīt, tad – vairāk otrās
vietas.
5.2.2. Ja vēl joprojām nav iespējams noteikt augstāk
vērtējamo spēlētāju un tas var ietekmēt dalību U19 Eiropas
vai Pasaules čempionātā, tad lēmumu par konkrētiem
dalībniekiem pieņem izlases treneris, balstoties pēc spēlētāju
attieksmes (piedalīšanās koptreniņos, attieksmi koptreniņos,
sparinga sacensībās utt.).

