Apstiprināts:
Viesturs Bajārs,
LBF valdes loceklis
2018.gada 3.oktobrī

Latvijas čempionāts
badmintonā senioriem 2018.gadā
Nolikums
1. Sacensību organizācija
1.1. Pasūtītājs: “Latvijas Badmintona federācija” (LBF).
1.2. Organizētājs: Biedrība VBK “Lotos” (vbklotos@gmail.com).
1.3. Sacensību direktors: Aleksandrs Boženeckis (+372 56468337).
1.4. Sacensību galvenais tiesnesis - OļģertsTīliks.
2. Mērķis un uzdevumi
2.1. Noskaidrot labākos badmintona seniorus.
2.2. Popularizēt badmintonu Latvijā.
3. Vieta un laiks
3.1. Latvijas čempionāts notiks sestdien, 2018.gada 3.novembrī Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas sporta hallē, Raiņa iela 28a, Valka.
3.2. Latvijas čempionāta sākums 2018.gada 3.novembrī plkst 10:00.
3.3. Saviesīgā daļa un apbalvošana notiks sacensību norises vietā esošajā
kafejnīcā un sāksies 2018.gada 3.novembrī apmēram no pulksten 19:00 vai
30 minūtes pēc pēdējās Latvijas čempionāta spēlēs.
3.3. Latvijas čempionāta norises vietā no 10:00-15:00 darbosies kafejnīca.
4. Dalībnieki
4.1. Dalībnieki tiks iedalīti sekojošās vecuma grupās:
35+ - 1982.gads un vecāki.
40+ - 1977.gads un vecāki.
45+ - 1972.gads un vecāki.
50+ - 1967.gads un vecāki.
55+ - 1962.gads un vecāki.
60+ - 1957.gads un vecāki.
65+ - 1952.gads un vecāki.
70+ - 1947.gads un vecāki.
4.2. Dalībnieks vienā kategorijā var spēlēt tikai vienā vecuma grupā.
4.3. Dalībnieks var spēlēt arī jaunākā vecuma grupā.
4.4. Gadījumā, ja kādā vecuma grupā būs pieteikušies mazāk par 4
spēlētājiem vienspēlēs vai 3 pāriem dubultspēlēs, Latvijas čempionāta
organizatori apvienos divas vai pat vairākas vecuma grupas.

5. Uzņemšanas noteikumi
5.1. Latvijas čempionātā var piedalīties tikai Latvijas pilsoņi un Latvijā
pastāvīgi dzīvojošie, tai skaitā ārzemnieki, kuriem ir Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes izsniegta Uzturēšanās atļauja.
5.2. Latvijas čempionātā var piedalīties tikai LBF licencēti spēlētāji. Licences
varēs iegādāties, samaksājot vienlaicīgi ar dalības maksu.
5.3. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku komandēšanu uz Latvijas
čempionātu, sedz komandējošā organizācija vai paši spēlētāji.
5.4 Piesakoties un startējot Latvijas čempionātā, spēlētājs pats ir atbildīgs par
savu veselības stāvokli.
6. Sacensību sarīkošanas kārtība
6.1. Latvijas čempionāts notiks pēc BWF noteikumiem 5 spēļu kategorijās:
vienspēles un dubultspēles vīriešiem un sievietēm, jauktās dubultspēles.
6.2. Latvijas čempionāts dalībniekus izliek pēc LBF reitinga 30.oktobrī.
6.3. Latvijas čempionātā paredzēts izspēlēt visas vietas katrā vecuma grupā.
6.4. Katram dalībniekam tiek garantētas vismaz trīs spēles.
(Ja dalībnieks piedalās tikai vienā kategorijā, tad šīs trīs spēlēs tiek
garantētas šajā kategorijā, bet ja dalībnieks piedalās vairākās kategorijās, tad
šīs trīs spēles var būt sadalītas arī vairākās kategorijās).
6.4. Latvijas čempionāts spēļu kārtību un formātu nosaka Galvenais tiesnesis,
ņemot vērā pieteikušos dalībnieku skaitu, vienlaicīgi paredzot šādus formātus:
6.4.1. Ja būs 4 vai 5 dalībnieki (pāri), tad visi pāri būs vienā apakšgrupā, un
spēlēs katrs ar katru.
6.4.2. Ja būs 6 dalībnieki (pāri), tiks organizētas divas apakšgrupas.
Apakšgrupu zaudētāji tieksies savstarpējā spēlē par 5.vietu, bet apakšgrupās
1.vietas ieguvējs tiksies pusfinālā pret 2.apakšgrupas 2.vietas ieguvēju.
6.4.3. Ja būs 7 vai 8 dalībnieki (pāri), tad Latvijas čempionāta rīkotāji var
sadalīt spēlētājus gan apakšgrupās, gan arī vienmīnusa tabulā.
7. Dalības maksa
7.1. Dalības maksa ir 20 EUR no dalībnieka, tai skaitā:
• dalība sacensībās - vienā, divās vai visās trijās kategorijās;
• dalību vakara saviesīgajā daļā (ieskaitot auksto un silto galdu).
7.2. Dalības maksa līdz 2018.gada 2.novembrim jāieskaita biedrības “VBK
Lotos” (Reģ. numurs 40008157530) kontā LV78UNLA0050018471739 AS
SEB Banka.
8. Pieteikumi
8.1. Pieteikumi jāiesūta līdz 2018.gada 30.oktobra plkst. 22:00 elektroniskā
veidā uz e-pastu: pieteikumi@badminton.lv. Pieteikumā jānorāda dalībnieka
vārds un uzvārds, klubs, vecums un telefona numurs.
8.2. Ja dalībnieks vēlās spēlēt kādā no pāru kategorijām, bet pieteikšanās
brīdī viņam nav otra pāra spēlētāja, spēlētājs to var norādīt pieteikumā.
Latvijas čempionāta organizators izskatīs šos pieteikumus un centīsies
sapārot šādus spēlētājus. Spēlētājiem, kas saņēmuši šādu piedāvājumu,
tas jāapstiprina vai jānoraida līdz 2018.gada 1.novembra plkst. 12:00.

9. Dalībnieku apstiprināšana
9.1. Pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas, dalībnieku sastāvs
alfabēta kārtībā tiks publicēts 2018.gada 30.oktobrī līdz plkst. 24:00.
9.2. 2018.gada 31.oktobrī plkst. 20:00 tiks publicēts dalībnieku un pāru
saraksts, atbilstoši LBF reitingam.
9.3. Spēlētājiem ir iespēja atsaukt savu dalību bez dalības maksas saistībām
līdz 2018.gada 1.novembra plkst. 12:00.
9.4. 2018.gada 1.novembrī plkst. 14:00 tiks publicēts spēļu saraksts
(nenorādot spēļu laikus).
9.5. 2018.gada 1.novembrī plkst. 18:00 tiks publicēti visu spēļu laiki.
10. Inventārs
10.1. Kā turnīra oficiālās spalvu bumbiņas ir noteiktas Yonex AS-20, taču
spēlētāji, savā starpā vienojoties, var spēlēt arī ar citu vadošo ražotāju spalvu
bumbiņām. Spēlēs par vietām, kas zemākas par 4.vietu, spēlētāji, savā starpā
vienojoties, var spēlēt arī ar neilona bumbiņām.
10.2. Yonex AS20 spalvu bumbiņas par īpašo cenu €24 varēs iegādāties
Sekretariātā, tai skaitā iegādājoties spalvu bumbiņas pa vienai - cena €2 par
vienu spalvu bumbiņu.
10.3. Sacensības notiks uz 7 badmintona laukumiem.
10.4. Sacensību laikā darbosies inventāra veikals un stīgošanas serviss.
11. Citi noteikumi
11.1. Spēlētājiem obligāti ir jāievēro sporta kompleksa iekšējās kārtības
noteikumi, īpašu uzmanību pievēršot specializētajiem apaviem, nebojājot
sporta zāles grīdu.
11.2. Sporta tērps īsais (vēlams vienkrāsains) un atbilstošs badmintona spēlei
(šorti vai svārki, T-krekls). Dubultspēļu pāriem vēlams vienāds sporta tērps.
12. Apbalvošana
12.1. Atbilstoši pieteiktajai vecuma grupai, pirmo līdz trešo vietu ieguvēji tiks
apbalvoti ar medaļām.
12.2. Latvijas čempionāta rīkotāji var piešķirt arī speciālas balvas.
13. Spēļu tiesāšana
13.1. Latvijas čempionāts ir iekļauts LBF Tiesnešu reitingā, tāpēc vairākas
spēles tiesās gan pieredzējuši, gan tikko tiesāt sākušie tiesneši no
paaugstinājuma, vienlaicīgi ar diviem līnijtiesnešiem. Šādi tiks tiesātas visas
finālspēles, ja tādas būs.
13.2. Spēles, kuras netiesās LBF tiesneši, tiesās paši dalībnieki, bet rezultātu
skaitīšanu veiks jaunieši. Strīda gadījumā strīdīgais punkts tiek pārspēlēta, ja
spēlētāji nevar vienoties, tiks pieaicināts Galvenais tiesnesis.
13.3. Latvijas čempionāta Galvenajam tiesnesim ir tiesības sodīt ar dzelteno
un sarkano kartīti par nesportisku rīcību (lamāšanās, raketes mešana un
apzināta sišana, bumbiņas agresīva padošana pretiniekam, spēlēs laika
apzināta vilcināšana) arī tās spēlēs, kuras netiesās LBF tiesneši.

