Apstiprināts 2019/09/24
Viesturs Bajārs
Latvijas Badmintona federācijas Valdes loceklis
un Atlētu komisijas vadītājs

Latvijas čempionāts
badmintonā senioriem 2019.gadā
Nolikums
1. Sacensību organizācija
1.1. Pasūtītājs: “Latvijas Badmintona federācija” (LBF).
1.2. Organizētājs: Biedrība Sporta klubs “9 pakalni” (9pakalni@inbox.lv)
1.3. Sacensību direktors: Edgars Kviesis (+371 26460025)
1.4. Sacensību galveno tiesnesi nozīmē Latvijas Badmintona federācija.
2. Mērķis un uzdevumi
2.1. Noskaidrot labākos badmintona seniorus.
2.2. Popularizēt badmintonu Latvijā.
3. Vieta un laiks
3.1. Sacensības notiks 2019/11/02 Talsu sporta hallē, K. Mīlenbaha ielā 32a,
Talsos. Sacensību sākums 2019/11/02 plkst. 10:00.
3.2. Saviesīgā daļa un apbalvošana notiks “Ķīvīškrogā” (Laidzes pag., Talsu
nov.) un sāksies stundu pēc pēdējās Latvijas čempionāta spēles.
4. Dalībnieki
4.1. Dalībnieki tiks iedalīti sekojošās vecuma grupās:
35+ - 1983.gads un vecāki.
40+ - 1978.gads un vecāki.
45+ - 1973.gads un vecāki.
50+ - 1968.gads un vecāki.
55+ - 1963.gads un vecāki.
60+ - 1958.gads un vecāki.
65+ - 1953.gads un vecāki.
70+ - 1948.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, sacensību organizatori apvienos divas vai
pat vairākas vecuma grupas.
5. Uzņemšanas noteikumi
5.1. Sacensībās var piedalīties tikai Latvijas pilsoņi un Latvijā pastāvīgi
dzīvojošie, tai skaitā ārzemnieki, kuriem ir Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes izsniegta Uzturēšanās atļauja.
5.2. Sacensībās var piedalīties tikai LBF licencēti spēlētāji. Licences varēs
iegādāties, samaksājot par to vienlaicīgi ar sacensību dalības maksu.

5.3. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku komandēšanu uz sacensībām, sedz
komandējošā organizācija vai paši spēlētāji.
5.4 Piesakoties un startējot čempionātā, spēlētājs pats ir atbildīgs par savu
veselības stāvokli.
6. Sacensību sarīkošanas kārtība
6.1. Sacensības notiks pēc BWF noteikumiem 5 spēļu kategorijās - vienspēles
un dubultspēles vīriešiem un sievietēm, jauktās dubultspēles.
6.2. Sacensību dalībniekus izliek saskaņā ar LBF reitingu 2019/10/29
6.3. Sacensībās paredzēts izspēlēt visas vietas katrā vecuma grupā.
6.4. Katram dalībniekam turnīra dienā 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. Sacensību kārtību 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 sacensību rīkotāji var sadalīt
spēlētājus gan apakšgrupās (pa četri un trīs), gan arī vienmīnusa tabulā.
7. Dalības maksa
7.1. Dalības maksa ir €25 no dalībnieka, un tas sevī ietver:
• dalību sacensībās – vienā vai visās 3 kategorijās;
• dalību vakara saviesīgajā daļā (ieskaitot auksto un silto galdu).
7.1.1. Uzrādot derīgu un LBF reitinga sistēmā reģistrētu Latvijas Goda ģimenes
apliecību “3+ Ģimenes karte”, dalības maksa ir €20 no dalībnieka.
7.2. Dalības maksa līdz 2019/11/01 ir jāieskaita:
Biedrība Sporta klubs “9 pakalni”, Reģ. Nr. 50008261261
Konts: LV76PARX0020459220001,
Banka: Citadele banka, SWIFT kods: PARXLV22
7.3. Izdevumus sacensību sarīkošanai daļēji sedz arī Latvijas badmintona
federācija, tai skaitā apmaksājot medaļas.
8. Pieteikumi
8.1. Pieteikumi jāiesūta līdz pirmdienai, 2019/10/28 24:00 elektroniskā veidā uz
e-pastu: pieteikumi@badminton.lv. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds un
uzvārds, klubs, vecums un mobilais telefona numurs, kategorija kādā dalībnieks
vēlas spēlēt.
8.2. Ja dalībnieks vēlās spēlēt kādā no pāru kategorijām, bet pieteikšanās brīdī
viņam nav otra pāra spēlētāja, spēlētājs to var norādīt pieteikumā. Sacensību
organizators pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām izskatīs šos
pieteikumus. Ja ir vairāki šādi pieteikumi, piedāvā spēļu partneri, informējot
attiecīgos spēlētājus. Spēlētājiem, kas saņēmuši piedāvājumu, tas jāapstiprina
vai jānoraida līdz 2019/10/30 plkst. 12.00.
8.3. Pieteikumus par pusdienām jānosūta organizētājam līdz 2019/11/01 plkst.
17.00.

9. Dalībnieku apstiprināšana
9.1. Pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas dalībnieku sastāvs alfabēta
kārtībā tiks publicēts otrdien, 2019/10/29 līdz plkst. 24.00.
9.2. 2019/10/30 līdz plkst. 24.00 tiks publicēti visu spēļu laiki.
10. Inventārs
10.1. Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām, kuras nodrošina paši spēlētāji vai
to komandējošā organizācija. Ja spēlētāji nevar vienoties par spalvu bumbiņas
izvēli, izvēle tiek dota par labu “Yonex AS-50” bumbiņām. Savstarpēji
vienojoties, var spēlēt arī ar neilona bumbiņām.
10.2. Sacensības notiks 9 badmintona laukumos.
10.3. 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 un atbilstošs badmintona spēlei (šorti vai svārki, Tkrekls). 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. Dalībnieka iemaksātais līdzfinansējums sacensību organizēšanai sedz
auksto un silto galdu saviesīgās daļas ietvaros. Pārējais pēc pašu dalībnieku
izvēles.
13. Spēļu tiesāšana
13.1. Sacensības ir iekļautas 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 bumbiņa tiek pārspēlēta, ja spēlētāji
nevar vienoties, tiks pieaicināts Galvenais tiesnesis.
13.3. Sacensību 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.
14. Naktsmītnes
14.1. Hotel “Talsi”, Kareivju iela 16, Talsi, Talsu novads, 26322333, 63232020,
hoteltalsi@hoteltalsi.lv http://www.hoteltalsi.lv
14.2. "Vizbulītes", Lībagu pagasts, Talsu novads, 29343692,
agnesevarna0@gmail.com, http://www.vizbuliites.lv
14.3. SIA “Krauzers” dienesta viesnīca, Celtnieku iela 23a, Talsi, Talsu novads,
29156068. Cena par nakti 10.- EUR
14.4. Citas nakšņošanas iespējas: http://talsitourism.lv/lv/kur-palikt/

