"Liepāja junior Open 2019"
badmintona turnīra nolikums
MĒRĶIS: Popularizēt badmintona spēli un veicināt tās attīstību Liepājā un apkārtnē. Radīt iespēju
visiem Liepājas jaunajiem badmintonistiem sacensties ar līdzvērtīgiem pretiniekiem no Latvijas un
citām valstīm.
RĪKOTĀJS: BIK”Liepāja” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi, Liepājas 8.vidusskolu un
Latvijas badmintona federāciju.
GALVENAIS TIESNESIS: Tiks precizēts
ORGANIZATORS: Aigars Brečs, Tel. +371 29536457
NORISES VIETA: Liepājas 8.vidusskola, Adrese: Dunikas iela 9/11, Liepāja
DATUMI: 2019. gada 16. marts, no plkst.: 8:00.
BUMBIŅAS: Pēc spēlētāju savstarpējās vienošanās var spēlēt gan ar spalvu, gan vinila bumbiņām.
LAUKUMI: 5 (5 dubultspēlēm)
PIETEIKUMI: Pieteikumi (brīvā formā) tiek pieņemti līdz 2019. gada 13. martam rakstiskā veidā uz
norādīto e-pasta adresi: badmintons.liepaja@inbox.lv,
Telefons uzziņām +371 29536457
IZLOZE: 2019. gada 15. martā Interneta vietnē: Tournamentsoftware.com
DALĪBA: 6 EUR vienspēles, 4 EUR dubultspēles vienam dalībniekam
DISCIPLĪNAS:
* U-13 A un B grupa 2007. gadā dzimušie un jaunāki
* U-15 A un B grupa 2005. gadā dzimušie un jaunāki
* U-17 A un B grupa 2003. gadā dzimušie un jaunāki
* U-19 A un B grupa 2001. gadā dzimušie un jaunāki
* A grupa - vienspēles, dubultspēles un jauktās dubultspēles
* B grupa (iesācēji) – vienspēles, dubultspēles un jauktās dubultspēles
P.s. Daudz lielāka vai daudz mazāka dalībnieku skaita pieteikumu gadījumā ieplānoto disciplīnu un
grupu sarakstā ir iespējamas izmaiņas.
BALVAS: Katrā disciplīnā 1.-3.vietas ieguvējiem tiek pasniegtas medaļas un diplomi.
APDROŠINĀŠANA: Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs vai viņa
pavadošā persona.
NAKTSMĀJAS: Par nepieciešamību pēc naktsmājām lūdzu informēt pieteikumā, centīsimies piemeklēt
ekonomiskāko variantu
PAPILDUS IESPĒJAS:
* Siltas kompleksās pusdienas (zupa un otrais ēdiens) 3,50 EUR
* Ekskursija uz vienu no pasaules TOP10 tūrisma objektiem “Karostas cietums” 1,50 EUR (iespējamas
vairākas grupas dažādos laikos)
* Iespēja apmeklēt LOC SPA ar 30% atlaidi grupai virs 30 bērniem
IZKLAIDE:
Ar izklaides iespējām ārpus badmintona laukumiem var iepazīties šajās vietnēs:
http://www.liepajniekiem.lv/afisa
http://kalendars.liepaja.lv

