Saskaņots 2019.gada 6.martā
LBF Valdes loceklis un
LBF Atlētu komisijas vadītājs
Viesturs Bajārs

LATVIJAS 2019. GADA
KLUBU KOMANDU ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ
NOLIKUMS

1. Sacensību organizators.
1.1. Pasūtītājs - Biedrība “Latvijas Badmintona federācija”.
1.2. Sacensību direktors - Kristians Rozenvalds, Tel. +37129546666
1.3. Sacensību Galvenais tiesnesis - Kristaps Pilveris, Tel. +37127780760.
2. Mērķis un uzdevumi.
2.1. Noskaidrot labāko Latvijas badmintona klubu komandu.
2.2. Popularizēt badmintonu kā aizraujošu komandu sporta spēli spēlētājiem un
skatītājiem.
3. Vieta un laiks.
3.1. Sacensības notiks Tērvetes novadā Kroņaucē, Tērvetes novada sporta hallē.
3.2. Sacensībām rezervēts laiks 2019.gada 6. un 7.aprīlī
3.2.1. Gadījumā, ja būs nepieciešams Kvalifikācijas turnīrs, tas notiks sestdien,
2019.gada 6.aprīlī.
3.2.2. Sestdien, 2019.gada 6.aprīlī, vienlaicīgi ar iespējamo Kvalifikāciju turnīru notiks
arī Izaicinājuma kauss Badminton 100 formātā.
3.2.3. Finālturnīrs notiks svētdien, 2019.gada 7.aprīlī no 9:00.
3.2.4. Finālspēle notiks svētdien, 2019.gada 7.aprīlī 18:30.
4. Dalībnieki.
4.1. Visi Latvijas klubi (kolektīvi) saskaņā ar reģistrāciju LBF.
4.2. Komandā var pieteikt tikai LBF licencētus badmintona spēlētājus.
4.3. Komandas nosaukums var būt gan kluba nosaukums, gan arī kluba pašu izvēlēts
nosaukums, tai skaitā komandas sponsora vārdā.
4.4. Finālturnīrā piedalās ne vairāk kā 12 komandas.
4.4.1. Viena no 12 vietām Finālturnīra ir garantēta iepriekšējās sezonas titula
īpašniekam - Valmieras badmintona klubam. Ja Valmieras badmintona klubs šo
iespēju neizmanto, vai arī iekļūst Finālturnīrā saskaņā ar reitingu, tad uz šīs
neizmantotās kvotas rēķina var būt palielināts komandu skaits no Kvalifikācijas turnīra.
Komandai savs lēmums ir jāpaziņo līdz 2019.gada 2.aprīļa plkst. 15:00.

4.4.2. Viena no 12 vietām Finālturnīra ir garantēta Sacensību norises vietai - Tērvetes
komandai, ja tāda tiks izveidota un pieteiksies uz Sacensībām. Ja Tērvetes komanda
šo iespēju neizmanto, vai arī iekļūst Finālturnīra saskaņā ar reitingu, tad uz šīs
neizmantotās kvotas rēķina var būt palielināts komandu skaits no Kvalifikācijas turnīra.
Komandai savs lēmums ir jāpaziņo līdz 2019.gada 2.aprīļa plkst. 15:00.
4.4.3. Viena no 12 vietām Finālturnīra ir garantēta Izaicinājuma kausa (Badminton 100
formāta) turnīra uzvarētājam, kurš notiks vienlaicīgi ar Kvalifikācijas turnīru sestdien,
2019.gada 6.aprīlī. Ja neviens no Izaicinājuma kausa dalībniekiem iepriekš nebūs
paudis gatavību šādu iespēju izmantot, tad uz šīs neizmantotās kvotas rēķina var būt
palielināts komandu skaits no Kvalifikācijas turnīra.
4.4.3.1. Gadījuma, ja Izaicinājuma kausa uzvarētāja komanda piedalās Finālturnīra,
tad komandas pieteikums uz Izaicinājuma kausu tiek kopēts uz Finālturnīru. Nav
iespējams veikt izmaiņas komandas sastāvā.
4.5. Gadījumā, ja piesakās vairāk nekā 12 komandas, tiks rīkots Kvalifikācijas turnīrs.
4.5.1. Ja pieteiksies 13 komandas, tad Kvalifikācijā piedalīsies no 10. līdz
13.komandai, noskaidrojot 3 finālistus. Ja pieteiksies 14 komandas, tad kvalifikācijā
piedalās no 11. līdz 14.komandai, noskaidrojot 2 finālistus. Ja pieteiksies 15
komandas, tad kvalifikācijā piedalās no 12. līdz 15.komandai, noskaidrojot 1 finālistu.
4.5.2. Ja pieteiksies 16 un vairāk komandas, tad kvalifikācijā tiks izveidotas vairākas
apakšgrupas, bet tā, ka ikvienai Kvalifikācijas turnīra komandai ir ne mazāk kā divas
un ne vairāk kā 4 komandu spēles.
4.5.3. Gadījumā, ja savu garantēto vietu Finālturnīrā izmantos kāda no 4.4.1., 4.4.2.
un 4.4.3. punktos minētajām komandām, tad attiecīgi mainās arī Kvalifikācijas turnīra
sastāvs 4.5.1. un 4.5.2. punktos.
5. Sacensību sarīkošanas kārtība.
5.1. Sacensības katra spēle tiek spēlēta līdz 2 uzvarētiem 21 punkta setiem, saskaņa
ar BWF badmintona noteikumiem.
5.2. Komandas minimālais sastāvs 2 vīrieši un 2 sievietes. Komandas maksimālais
sastāvs - 12.
5.3. Sacensībām pieteiktais spēlētājs katrā komandu spēlē drīkst piedalīties ne vairāk
kā divās disciplīnās.
5.4. Katra komandu savstarpējā spēle sastāv no 5 (MS - vīriešu vienspēle, WS sieviešu vienspēle, MD - vīriešu dubultspēle, WD - sieviešu dubultspēle, XD - jaultā
dubultspēle) atsevišķām spēlēm.
5.5. Spēles notiek Galvenā tiesneša noteiktajā kārtībā, ņemot vērā komandas
pārstāvju pieteikumus, lai nodrošinātu, ka spēlētājiem nav jāspēlē divas spēles pēc
kārtas.
5.5.1. Ir četras iespējamas spēļu secības:
5.5.1.1. MS - WS - MD - WD - XD
5.5.1.2. WS - MS - WD - MD - XD
5.5.1.3. XD - MS - WS - MD - WD
5.5.1.4. XD - WS - MS - WD - MD

5.5.2. Kā pirmā iespēja tiek izskatīta 5.5.1.1. punktā minētā secībā, taču gadījumā, ja
kādam spēlētājam ir jāspēlē 2 spēles pēc kārtas, tad tiek izskatīta 5.5.1.2. secība, ja
arī tā neder, tad 5.5.1.3., bet ja neder arī tā, tad 5.5.1.4.
5.5.3. Ja visos 5.5.1. punktos minētajās secībās kādam no spēlētājam ir jāspēlē divas
spēles pēc kārtas, tad ir jāizmanto 5.5.1.1. noteiktā spēļu secība.
5.6. Katrā komandu spēlē tiek spēlēts līdz 3 uzvarām, taču komandām vienojoties, ir
iespējams spēlēt arī atlikušās spēles.
5.7. Komandas pārstāvis spēlētāju sastāvu katrai komandu spēlei rakstiski uz aizklātas
lapiņas iesniedz sacensību sekretariātā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms attiecīgās
spēles ieplānotā sākuma laika.
5.8. Lai noskaidrotu komandas secību, kā arī noteiktu, kuras komandas kvalificējas uz
Finālturnīru, bet kurām ir jāspēlē Kvalifikācijas turnīrā, komandas reitings tiek 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.
5.8.1. Komandu reitings tiks publicēts otrdien, 2019.gada 2.aprīlī līdz plkst. 12:00.
6. Izloze.
6.1. Lai noteiktu komandu izkārtojumu tabulās, tiks veikta izloze, iepriekš komandas
izkārtojot trijos grozos pēc komandu reitinga, kas aprēķināts pēc 5.8.punktā noteiktās
kārtības. 1.grozā - 1. līdz 4.komanda, 2.grozā - 5. līdz 8.komanda, 3.grozā - 9. līdz
12.komanda, kā arī Kvalifikācijas uzvarētāji un komandas, kas iekļuvušas Finālturnīra
saskaņā ar 4.4.1., 4.4.2 un 4.4.3. noteikto kārtību.
6.2. Izlozes veidā tiks noteiktas arī komandas Kvalifikācijas turnīram, gadījumā, ja
Kvalifikācijas turnīra piedalīsies vairāk nekā 5 komandas un būs nepieciešama
komandu izsēšana apakšgrupās.
6.3. Izloze notiks trešdien, 2019.gada 3.aprīlī plkst. 12:00 ar tiešraidi Latvijas
Badmintona federācijas Youtube kanalā.
7. Dalības maksa.
7.1. Dalības maksa €50,00 no komandas.
7.2. Dalības maksa ieskaitāma biedrības “Latvijas Badmintona federācija” (Reģ.Nr.: LV
40008023393) kontā LV60HABA0551023860064 AS Swedbank, Kods: HABALV22.
7.3. Maksājuma termiņš - 2019.gada 5.aprīlis
8. Pieteikumi.
8.1. Pieteikumi rakstveidā elektroniski e-pastā: pieteikumi@badminton.lv
8.2. Pietiekumi jāiesniedz līdz 2019.gada 1.aprīļa plkst. 22:00.
8.3. 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.
9. Citi noteikumi.
9.1. Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām. Komandas pašas vai komandējošās
organizācijas nodrošina spalvu bumbiņas spēlēm. Komandas pirms spēles vienojas ar

kāda ražotāja bumbiņām spēlēt. Gadījumā, ja nevar panākt vienošanos, spēlēm
jānotiek ar “Yonex” AS30 vai AS50 bumbiņām.
9.2. Pie sacensībām nepielaidīs spēlētājus, kuru sporta apavu zoles bojā sporta zāles
grīdu vai atstāj uz tās svītras.
9.3. 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.
9.4. Dubultspēļu pāriem ir jāspēlē vienādas krāsas kreklos.
9.5. Katrs dalībnieks vai viņa komandējošā organizācija ir atbildīga par sacensībām
pieteikta spēlētāja veselības stāvokli.
9.6. Sacensību uzvarētāja komanda iegūst tiesības rīkot nākamā gada Latvijas klubu
komandu čempionāta finālturnīru, bet ja komanda nevēlas šīs tiesības izmantot, tad
sacensību norises vietu un rīkotāju izvēlas LBF.
9.7. Sacensību uzvarētāja komanda iegūst tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas
čempionāta klubu komandām, kas notiks 2019.gada jūnijā. LBF sedz komandas
dalības maksu Eiropas klubu komandu čempionātā €450,00 apmērā, bet transporta
un uzturēšanās izmaksas sedz klubs.
9.8. Sacensību rezultāti tiek iekļauti LBF reitingā, katram spēlētājam tajā kategorijā,
kurā ir spēlēta kaut viena spēlē turnīra laikā.
10. Apbalvošana.
10.1. Uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem un medaļām.
10.2. Apbalvošanas ceremonija notiks uzreiz pēc finālspēles.
11. Spēļu tiesāšana.
11.1. Komandas uz sacensībām deleģē vienu Paaugstinājuma tiesnesi.
11.1.1. 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),
kā arī tiesāt Kvalifikācijas turnīra spēles gadījumā, ja pieteicēja komandai ir jāpiedalās
Kvalifikācijas turnīrā.
11.1.2. Paaugstinājuma tiesnešiem spēļu grafiku noteiks Galvenais tiesnesis.
11.1.3. 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.
11.1.4. Sacensību laikā notiks LBF rīkots seminārs tiesnešiem, kā arī pirms un pēc
katras spēles Paaugstinājuma tiesnešiem būs iespēja saņemt konsultācijas.
11.1.5. Komandām savs Paaugstinājuma tiesnesis ir jāpiesaka līdz 2019.gada 4.aprīļa
plkst. 18:00.
11.1.6. 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.
11.2. Finālspēlē tiks nodrošināti arī 2 līnijtiesneši.

