Latvijas kauss
vīriešu un sieviešu komandām
1. ORGANIZATORS:
1.1. Biedrība Latvijas Badmintona federācija
1.2. “Alojas” sieviešu komandu kauss sadarbībā ar Ozolnieku sporta skolu
1.3. “Ceresit” vīriešu komandu kauss sadarbībā ar Olaines badmintona klubu “A-73”
1.4. Turnīra direktors: Kristians Rozenvalds, 29546666, Kristians@Rozenvalds.lv
1.5. Turnīra galvenais tiesnesis: Kristaps Pilveris, 27780760,
Kristaps@badmintonaklubs.lv
2. NORISES VIETA UN DATUMS:
2.1. “Alojas” sieviešu komandu kauss
2.1.1. svētdien, 8.martā,
2.1.2. Ozolnieku sporta skolā, Stadiona 5.
2.2. “Ceresit” vīriešu komandu kauss
2.2.1. sestdien, 21.martā
2.22. Jaunolaines sporta namā, Meža iela 2
3. MĒRĶIS:
3.1 Turnīra mērķis ir aizsākt vīriešu un sieviešu komandu turnīru tradīcijas Latvijā, kā
arī popularizēt badmintona spēli un veicināt tās attīstību Latvijā.
4. INVENTĀRS:
4.1 Sacensības A grupā notiek ar spalvu bumbiņām.
4.1.1. Sacensības B un C grupās notiek ar Yonex Mavis 2000 neilona bumbiņām,
kuras nodrošina sacensību organizētāji. Pēc spēlētāju savstarpējās vienošanās var
spēlēt arī ar spalvu bumbiņām.
5. PIETEIKUMI:
5.1. Pieteikumi jānosūta rakstiskā veidā uz e-pastu: pieteikumi@badminton.lv.
Telefons uzziņām - 26624466.
5.2. Komandas pieteikumā ir jānorāda komandas nosaukums, komandas atbildīgās
personas vārds, uzvārds, telefons un e-pasts, kā arī vēlamā meistarības grupa.
5.3. Sieviešu komandu pieteikums (bez spēlētājiem) ir jānosūta līdz trešdienas,
4.marta plkst. 22:00
5.3.1. Pieteikuma precizējums ar ar spēlētāju sarakstu ir jānosūta līdz ceturtdienas
5.marta plkst. 22:00.
5.4. Vīriešu komandu pieteikums (bez spēlētājiem) ir jānosūta līdz otrdienas
17.marta plkst. 22:00
5.4.1. Pieteikuma precizējums ar ar spēlētāju sarakstu ir jānosūta līdz ceturtdienas,
19.marta plkst. 22:00.

6. SPĒĻU TABULAS un FORMĀTS:
6.1. Spēļu tabulas ar spēļu laikiem tiks publicētas TournamentSoftware.com.
6.1.1. “Alojas” sieviešu komandu kausā līdz piektdienas, 5,marta plkst 24:00
6.1.2. “Ceresit” vīriešu komandu kausā līdz ceturtdienas, 19.marta plkst 24:00
6.2. Komandas tiks sākotnēji sagrupētas pa meistarības grupām A, B un C.
6.2.1. Gadījuma, ja kādā no meistarības grupām būs mazāk nekā 4 pāri, tad šīs
grupa tiks apvienota ar citu.
6.3. Meistarības grupas ietvaros komandas sākotnēji tiks izkārtotas apakšgrupās,
bet apakšgrupu uzvarētāji iekļūs izslēgšanas turnīrā, taču noskaidrojot arī 3.vietas
ieguvēju.
6.4. Komandām spēlēs var tik izplānotas ik pēc 1h 10min, bez atpūtas pauzēm starp
spēlēm, tāpēc nav ieteicams uz nākamās spēlēs 1.vienspēli pieteikt spēlētāju no
2.dubultspēles
7. KOMANDAS un REITINGS:
7.1. Komandas tiks izkārtotas tabulās ņemot vērā četru labāko spēlētāju attiecīgās
nedēļas reitinga kopsummu par vienspēlēm un dubultspēlēm.
7.2. Latvijas badmintona reitingā B meistarības grupas uzvarēji tiks iekļauti reitingā
kā nākamā aiz A grupas pēdējās vietas, savukārt C grupas uzvarētājs kā nākamais
aiz B grupās pēdējās vietas.
7.3. Latvijas badmintona reitingā vienspēļu disciplīnā punktus saņems tikai spēlētāji,
kuri turnīra nospēlējuši kaut vienu vienspēli, bet dubultspēļu kategorijā spēlētāji, kuru
nospēlējušo kaut vienu dubultspēli.
8. SPĒĻU FORMĀTS:
8.1. Komandu spēles notiek “Badminton 100” formātā, katra spēle līdz 100 punktiem,
t.sk.:
1.spēle (Vienspēle #1) līdz uzvarošā komanda iegūst 20.punktu;
2.spēle (Vienspēlē #2 ) līdz uzvarošā komanda iegūst 40. punktu
3.spēle (Vienspēlē #3) līdz uzvarošā komanda iegūst 60.punktu;
4.spēle (Dubultspēlē #1) līdz uzvarošā komanda iegūst 80.punktu;
5.spēle (Dubultspēlē #2) līdz uzvarošā komanda ieguvusi 100.punktu.
Gadījumā, ja rezultāts ir 99-99, tad 100.punkts ir izšķirošais.
Kad uzvarošā komanda iegūst 10., 30., 50., 70. un 90.punktu:
- spēlētāji mainās ar laukuma pusēm;
- spēlētājiem ir iespēja izmantot 1 minūtes garu atpūtas pauzi.
8.2. Komandu kapteiņiem ir jāiesniedz komandas kompozīcija nākamai spēlei ne
vēlāk kā 15 minūtes pirms nākamās spēlēs sākuma.
8.3 Viens spēlētājs var piedalīties tikai divās spēlēs (vienu vienspēlēs, otro
dubultspēlēs).
8.4 Viens spēlētājs nevar piedalīties divās spēlēs pēc kārtas.
8.5 Ja komanda nonāk situācijā, ka nepieciešams veikt piespiedu maiņu spēles
kompozīcijā un/vai spēlētājam jāspēlē divas spēlēs pēc kārtas un/vai spēlētājam
jāpiedalās vairāk nekā divās spēlēs, tad uzsākot “mainīto” spēli, otrai komandai tiek
pieskaitīti 20 punkti.
8.6 Ja spēlētājs nevar turpināt spēli, tad otrā komanda saņem tik punktus, cik tai
pietrūkst kā uzvarošai līdz nākamai spēlei (līdz rezultātam 20, 40, 60, 80 vai 100
punkti).
8.6.1. Piemēram, spēlētājs izstājās 1.spēlē, brīdī, kad rezultāts ir 19-12, tad šī spēle
beidzās un nākamā spēlēs sākas ar rezultātu 19-20. Ja spēlētājs izstājas 3.spēlē
brīdī, kad rezultāts ir 58-29, tad šī spēle beidzās un nākamā spēlēs sākas ar
rezultātu 58-60. Ja spēlētājs izstājas 5.spēlē brīdī, kad rezultāts ir 98-41, tad šī spēle
un viss mačs kopumā beidzās un pretinieku uzvaru 98-100.

9. KOMANDAS un SPĒLĒTĀJI:
9.1 Viens klubs un organizācijas var pieteikt arī vairās komandas, taču katrai no tām
ir jābūt ar savu identitāti un savu nosaukumu.
9.2. Komandā var pieteikt ne mazāk kā 4 un ne vairāk kā 15 spēlētājus.
9.3. Komandas spēlētāji var būt jebkura vecuma, kā arī jebkuras valsts piederīgie.
9.4 Visiem spēlētājiem jābūt ar Latvijas badmintona reitinga licenci vismaz uz šo
turnīru.
9.5. Visiem komandas spēlētājiem ir jāspēlē vienādos sporta tērpos (kreklos).
9.2.1. Attiecībā uz reklāmām nav noteikti nekādi ierobežojumu, izņemot atbilstība LR
likumdošanā noteiktajām prasībām (par naida kurināšanu, vēlēšanu ierobežojumi
u.c.)
10. DALĪBAS MAKSA:
10.1. Komandas dalības maksa par katru no turnīriem ir atkarīga no komandas
pieteikto dalībnieku skaita, bet ne lielāka par 50 eiro par vienu komandu vienā
turnīrā:
- 8 eiro par dalībniekiem, kuri dzimuši 2001.gadā un vecāki;
- 6 eiro par dalībniekiem, kuri dzimuši 2002.gadā un jaunāki;
- 5 eiro par dalībnieku, uzrādot “Goda ģimenes 3+ karti”.
11. BALVAS un APBALVOŠANA:
11.1. Pirmo vietas ieguvējiem tiek pasniegtas medaļas un/vai diplomi, kā arī
sponsoru balvas.
11.2. “Alojas” sieviešu komandu kausa dalībniekiem balvas sarūpēs “AlojaStarkelsen”, tai skaitā bioloģiskā kartupeļu ciete, četru dažādu garšu sausos
maisījumus ķīseļa pagatavošanai un piecu dažādu garšu sausos maisījumus želejas
pagatavošanai.
11.3. “Ceresit” vīriešu komandu kausa dalībniekiem balvas sarūpēs “Ceresit”.
“Ceresit” vīriešu komandu kausa dalībniekiem balvas sarūpēs “Ceresit”, tai skaita
flīzēšanas, hidroizolēšanas, grīdu segumu un iekštelpu apdares materiāli.
11.4. “Alojas” sieviešu komandu kausa dalībniekiem būs arī speciālbalvas no
“Besport” par stilīgāko komandas formas tērpu, kā arī būs speciālbalvas par
Starptautiskās sieviešu dienas tematiku.
11.5. “Alojas” sieviešu komandu kausa laikā notiks precīzās serves konkurss un
spēcīgākās gremdes konkurss. Šajos konkursos varēs piedalīties gan sacensību
dalībnieki, gan līdzjutēji.

