Latvijas kauss badmintonā
jauniešiem un junioriem
2017.gadā
ORGANIZATORS:

Valmieras badmintona klubs
Rīgas Badmintona skola
Sporta klubs 9 pakalni
Latvijas badmintona federācija

DIREKTORS:

Kristaps Bērziņš
Tel. +371 29154033
E-pasts: kristaps@babolat.lv

NORISES LAIKS
UN VIETAS:

1.posms - 09.septembris.
Valmiera.Valmieras Pārgaujas sākumskola, Meža 12a.
Spēles norisinās uz 12 laukumiem.
2.posms - 14.oktobris.
Talsi. Talsu sporta halle, K. Mīlenbaha 32a.
Spēles norisinās uz 12 laukumiem
3.posms - 4.novembris
Rīga O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola, Skrindu 1.
Spēles norisinās uz 11 laukumiem.
Sacensību sākums plkst. 10:00

PIETEIKUMI:

1.posms - līdz 6.septembrim plkst. 22:00
2.posms - līdz 11.oktobrim plkst. 22:00
3.posms - līdz 1.novembrim plkst. 22:00
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: latvijaskauss@gmail.com
Pieteikumi pēc norādītā pieteikšanās laika beigām netiek
pieņemti.

DALĪBAS MAKSA:

Vienspēles - 6 EUR no cilvēka.
Dubultspēles - 4 EUR no cilvēka.
Dalībnieks tiek pielaists pie sacensībām, ja dalības maksa ir
samaksāta līdz savas 1.spēles sākumam.
Maksājumi ir jāveic ar bankas pārskaitījumu, maksājumā norādot
turnīra nosaukumu, dalībnieka vārdu un uzvārdu, kā arī vecuma
grupu un kategoriju.
Turnīra organizatori nepieciešamsīgas gadījumā var sagatavot
rēķinu.
Nepieciešamības gadījumā var samakāt arī uz vietas ar
maksājuma karti, par katru maksājumu iekasējot papildus 1 eiro.

INVENTĀRS:

Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām, kuras nodrošina paši
dalībnieki vai to pavadošās organizācijas. U-11 un B grupā pēc
abpusējas vienošanās drīkst izmantot neilona bumbiņas.
Sacensību laikā tiks nodrošināts stīgošanas serviss un būs
iespēja iegādāties badmintona inventāru:
* 1.posmā - Babolat
* 2.posmā - Babolat
* 3. posmā: Victor.

DISCIPLĪNAS:

U11
Vienspēles A grupa
Vienspēles B grupa
U13
Vienspēles A grupa
Vienspēles B grupa
U15
Vienspēles A grupa
Vienspēles B grupa
Dubultspēles (Tikai 1. un 3.posmā)
Jauktās dubultspēles (Tikai 2. posmā)
U17
Vienspēles A grupa
Vienspēles B grupa
U19
Vienspēles A grupa
Vienspēles B grupa
Dubultspēles (Tikai 1. un 3. posmā)
Jauktās dubultspēles (Tikai 2. posmā)
Katrs dalībnieks var startēt sava vecuma vai vecākā grupā, taču
vienā posmā drīkst piedalīties ne vairāk kā 1 vienspēļu un 1
dubultspēļu vai jaukto dubultspēļu kategorijā.

IZLIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Spēlētāji tiek izlikti atbilstoši savām vietām jaunākajā Latvijas
badmintona reitingā.
Tabulas pieejamas konkrētās turnīra norises nedēļas piektdienā,
ne vēlāk kā 8:00 no rīta.
Piedaloties ārzemju spēlētājiem, ārzemju spēlētāju izlikšanai tiek
izmantots katras valsts vietējais reitings. Vienādas reitinga vietas
gadījumā, piemēram 1. vieta Latvijā un 1. vieta Igaunijā, augstāk
tiek izlikts spēlētājs, kura valsts atrodas augstāk BWF pasaules
valstu reitingā.

NORISES
KĀRTĪBA:

Sacensības notiek pēc BWF (Starptautiskās Badmintona
Federācijas) spēkā esošajiem badmintona noteikumiem un
saskaņā ar LBF reitinga nolikumu.
Spēlētājiem tiek nodrošinātas vismaz 3 spēles (izņēmums pretinieka neierašanās vai atteikšanās no spēlēs).
Izspēles sistēma - pēc zaru principa, izspēlējot visas vistas.
Nepilnu grupu gadījumā, organiztori var piemērot grupu izspēles
sitēmu.

TIESĀŠANA:

A grupas vienspēļu finālus tiesā sacensību organizatora
nodrošināts tiesnesis.
Katras spēles zaudētājs liek rezultātu nākamajai spēlei

REITINGS:

Aprēķinot reitinga punktus, A un B grupas tiek skaitītas kopā un B
grupas uzvarētājs Reitingā tiek sarindots aiz A grupas pēdējās
vietas ieguvēja.

KOPVĒRTĒJUMS:

Kopvērtējums tiek aprēķināt tikai vienspēļu kategorijās.
Kopvērtējumā tiek skaitīti dalībnieku 2 labāko posmu iegūtie
reitinga punkti katrā kategorijā.
Vienādu punktu skaita gadījumā noteicošie ir pēdējā posma
rezultāti.

BALVAS:

Spēlētāji tiek apbalvoti ar balvām un medaļām katrā posmā. pēc
katras kategorijas noslēguma.
Kopvērtējuma pirmo 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek
apbalvoti speciālā noslēguma ceremonijā.
Turnīra organizatori ir tiesīgi pasniegt balvas tikai tiem
spēlētājiem, kas būs ieradušies uz noslēguma ceremoniju un
samaksājuši dalības maksu.

VESELĪBA:

Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats
spēlētājs vai viņa pavadošā persona. Turnīra laikā būs pieejama
aptieciņa.

