LATVIJAS 2019. GADA
KLUBU KOMANDU IZAICINĀJUMA KAUSA
NOLIKUMS
1. Sacensību organizators.
1.1. Sacensību rīkotājs - Biedrība “Latvijas Badmintona federācija”.
1.2. Sacensību direktors - Kristians Rozenvalds, +37129546666, jbk@jbk.lv
1.3. Sacensību Galvenais tiesnesis - Kristaps Pilveris.
2. Mērķis un uzdevumi.
2.1. Noskaidrot spēcīgāko badmintona klubu komandu.
2.2. Popularizēt badmintonu kā aizraujošu sporta spēle spēlētājiem un skatītājiem.
3. Vieta un laiks.
3.1. Sacensības notiks Tērvetes novadā Kroņaucē, Tērvetes novada sporta hallē
3.2. Sacensības notiks sestdien, 2019.gada 6.aprīlī no 09:00.
3.2.1. Sacensības notiek vienlaicīgi ar Latvijas klubu komandu čempionāta Kvalifikācijas
turnīru.
4. Dalībnieki.
4.1. Kā dalībnieki sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas klubs, organizācija vai
nereģistrēta badmintona kopiena.
4.2. Komandas nosaukums var būt gan kluba nosaukums, gan arī kluba pašu izvēlēts
nosaukums, tai skaitā komandas sponsora vārdā.
4.3. Sacensībās var piedalīties neierobežots komandu skaits.
5. Komandas komplektācija.
5.1. Komandā var pieteikt tikai LBF licencētus badmintona spēlētājus.
5.2. Komandā nevar iekļaut spēlētājus, kuri pieteikti arī uz Latvijas klubu komandu
čempionātu.
5.3. Komandas minimālais sastāvs 2 vīrieši un 2 sievietes. Komandas maksimālais
sastāvs - 12.
5.4. Sacensībām pieteiktais spēlētājs katrā no komandu spēlēm drīkst piedalīties ne vairāk
kā divās spēļu kategorijās.
5.5. Komandas pārstāvis spēlētāju sastāvu katrai komandu spēlei rakstiski uz aizklātas
lapiņas iesniedz sacensību sekretariātā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms attiecīgās spēles
sākuma.
6. Sacensību sarīkošanas kārtība.
6.1. Sacensībās katra komanda spēle notiek saskaņā ar Badminton 100 kartību.
6.2. Sacensību tabulas tiks veidotas atkarībā no pieteikto komandu skaita, bet nodrošinot,
ka komandai ir ne mazāk kā trīs un ne vairāk kā 7 komandas spēles.
6.3. Komandu reitings tiks noteikts pēc spēlētāju reitinga (uz 2019.gada 1.aprīli) punktu
kopsummas, kopā saskaitot vienspēļu, dubultspēļu un jaukto dubultspēļu punktus.
Komandas reitingam tiek uzskaitīti 3 labāko vīriešu un 3 labāko sieviešu reitingu
kopsumma.
6.3.1. Komandu reitings tiks publicēts otrdien, 2019.gada 2.aprīlī līdz plkst. 12:00.

7. Komandu spēļu formāts - Badminton 100
7.1. Katra komandu savstarpējā spēle sastāv no 5 (MS - vīriešu vienspēle, WS - sieviešu
vienspēle, MD - vīriešu dubultspēle, WD - sieviešu dubultspēle, XD - jauktā dubultspēle)
atsevišķām spēlēm.
7.2. Komandu savstarpējā sacensība notiek līdz 100 punktiem, tai skaitā:
7.2.1. 1.spēle, piemēram zēnu vienspēle, līdz uzvarošā komanda iegūst 20.punktu
7.2.2. 2..spēle, piemēram meiteņu vienspēle, turpinās no 20 punktiem līdz uzvarošā
komanda iegūst 40. punktu;
7.2.3. 3.spēle, piemēram zēnu dubultspēle, turpinās no 40 punktiem līdz uzvarošā
komanda iegūst 60.punktu;
7.2.4. 4.spēle, piemēram meiteņu dubultspēle, turpinās no 60 punktiem līdz uzvarošā
komanda iegūst 80.punktu;
7.2.5. 5.spēle, piemēram jauktā dubultspēle, turpinās no 80 punktiem un noslēdzas līdz
uzvarošā komanda ieguvusi 100.punktu.
7.3. Gadījumā, ja rezultāts ir 99-99, tad 100.punkts ir izšķirošais.
7.4. Kad uzvarošā komanda iegūst 10., 30., 50., 70. un 90.punktu, spēlētājiem ir iespēja
izmantot 1 minūtes garu atpūtas pauzi.
7.5. Spēļu secība: WS - MS - WD - MD - XD
8. Izloze.
8.1. Lai noteiktu komandu izkārtojumu tabulās, tiks veikta izloze, iepriekš komandas
izkārtojot grozos pēc komandu reitinga
8.2. Izloze notiks trešdien, 2019.gada 3.aprīlī plkst. 12:00 ar tiešraidi Latvijas Badmintona
federācijas Youtube kanalā.
9. Dalības maksa.
9.1. Dalības maksa €50,00 no komandas.
9.2. Dalības maksa ieskaitāma biedrības “Latvijas Badmintona federācija” (Reģ.Nr.: LV
40008023393) kontā LV60HABA0551023860064 AS Swedbank, Kods: HABALV22.
9.3. Maksājuma termiņš - 2019.gada 5.aprīlis
10. Pieteikumi.
10.1. Pieteikumi rakstveidā elektroniski e-pastā: pieteikumi@badminton.lv
10.2. Pietiekumi jāiesniedz līdz 2019.gada 1.aprīļa plkst. 22:00.
10.3. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, spēlētāju vārds un uzvārds, spēlētāja
dzimšanas gads, spēlētāja telefona numurs un e-pasta adrese, komandas
kontaktpersonas vārds un uzvārds, telefona numuru un e-pasta adrese.
10.4. Pieteikumā jānorāda, vai komanda, uzvarot Izaicinājuma kausā, ir gatava nākamā
dienā pēc turnīra (svētdien, 2019.gada 7.aprīlī), turpat Tērvetes novada sporta hallē
piedalīties arī Latvijas klubu komandu čempionātā kā viena no 12 finālturnīra dalībniecēm.
11. Citi noteikumi.
11.1. Sacensībās komandu spēlēs tiks izmantotas “Yonex Mavis 2000” neilona
badmintona bumbiņas, kuras nodrošina organizatori, bet ja abu komandu spēlētāji tam
piekrīt, var izmantot arī spalvu bumbiņas, kuras nodrošina dalībnieki paši.
11.2. Pie sacensībām nepielaidīs spēlētājus, kuru sporta apavu zoles bojā sporta zāles
grīdu vai atstāj uz tās svītras.
11.3. Sporta tērps īsais (vēlams vienkrāsains) un atbilstošs (šorti, T-krekls) badmintona
spēlei. Ja gaisa temperatūra sporta zālē būs zemāka par +16* C , atļaus spēlēt garajā
sporta tērpā.
11.4. Dubultspēļu pāriem ir jāspēlē vienādas krāsas kreklos.

11.5. Katrs dalībnieks vai viņa komandējošā organizācija ir atbildīga par sacensībām
pieteikta spēlētāja veselības stāvokli.
11.6. Sacensību uzvarētāja komanda iegūst tiesības svētdien, 2019.gada 7.aprīlī
piedalīties Latvijas klubu komandu čempionāta finālturnīrā kā viena no 12 komandām
11.7. Sacensību rezultāti tiek iekļauti LBF reitingā, katram spēlētājam tajā kategorijā, kurā
ir spēlēta kaut viena spēlē turnīra laikā.
12. Apbalvošana.
12.1. Uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem un medaļām.
12.2. Apbalvošanas ceremonija notiks uzreiz pēc finālspēles.
13. Spēļu tiesāšana.
13.1. Komandas uz sacensībām deleģē vienu Paaugstinājuma tiesnesi.
13.1.1. Pieteiktais Paaugstinājuma tiesnesis var būt ikviens, kurš zina badmintona
noteikumus, un gatavs tiesāt badmintona spēles no paaugstinājuma visas spēļu dienas
garumā (neatkarīgi no tā, cikos sākas un cikos beidzas pieteicēja komandas spēles).
13.1.2. Paaugstinājuma tiesnešiem spēļu grafiku noteiks Galvenais tiesnesis.
13.1.3. Pieteiktais Paaugstinājuma tiesnesis var būt arī spēlētājs, kurš sākotnēji iekļauts
komandas sastāvā, tai skaitā kā viens no spēlētājiem, kura individuālais reitings ir
izmantots komandas reitinga noteikšanā, taču līdz ar spēlētāja pieteikšanu par
Paaugstinājuma tiesnesi, viņš tiek atskaitīts no komandas sastāvā un nevarēs spēlēt
komandas sastāvā.
13.1.4. Sacensību laikā notiks LBF rīkots seminārs tiesnešiem, kā arī pirms un pēc katras
spēles Paaugstinājuma tiesnešiem būs iespēja saņemt konsultācijas.
13.1.5. Komandām savs Paaugstinājuma tiesnesis ir jāpiesaka līdz 2019.gada 4.aprīļa
plkst. 18:00.
13.1.6. Gadījumā, ja Komanda nav pieteikusi savu Paaugstinājuma tiesnesi, tad
Komandas vietā Paaugstinājuma tiesnesi norīko LBF, bet komanda apmaksā
Paaugstinājuma tiesneša ceļa izdevumus un dienas naudu €50,00 apmērā.
13.2. Finālspēlē tiks nodrošināti arī 2 līnijtiesneši.

