Apstiprināts 2019.gada 2.septembrī
Diāna Šavalgina,
Latvijas Badmintona federācijas
Valdes locekle un
Treneru komisijas vadītāja

Nolikums
Latvijas U15 jauniešu izlases atlasei
dalībai 2019.gada Baltijas U14 čempionātā Lietuvā
un 2020.gada Eiropas U15 čempionātā Francijā
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Kvalifikācijas pirmajā kārtā var piedalīties visi jaunieši, kas dzimuši
2006. gadā vai vēlāk.
1.2. Katra kluba treneri izlemj paši, kurus sava kluba spēlētājus pieteikt
dalībai. Pieteikumus var iesniegt līdz 13.septembrim, aizpildot
dalībnieka anketu (Pielikums Nr.1) un nosūtot to uz e-pastu:
info@badminton.lv
1.3. Izņēmuma kārtā dalībnieks var pieteikties līdz 30.septembrim, aizpildot
dalībnieka anketu un nosūtot to uz e-pastu: info@badminton.lv
1.4. Otrajā kārtā tiks iekļauti spēlētāji, kas dosies uz Baltijas U14
čempionātu
1.5. Otrajā kārtā tiks iekļauti:
1.5.1. Pieci (5) labākie vienspēļu puiši
1.5.2. Piecas (5) labākās vienspēļu meitenes
1.5.3. Trīs (3) labākie dubultspēļu pāri puišiem
1.5.4. Trīs (3) labākie dubultspēļu pāri meitenēm
1.5.5. Trīs (3) labākie jaukto dubultspēļu pāri (mix)
1.6. Ņemot vērā, ka Baltijas čempionāta nolikums nosaka, ka turnīrā var
pieteikt tikai vienu papildus vietu klāt pie 4 spēlētājiem katrā no
vienspēļu disciplīnām un 2 pāriem katrā no dubultspēļu disciplīnām,
tāpēc piektais labākais spēlētājs vienspēlēs un trešais labākais pāris
dubultspēlēs tiks iekļauts rezervē. Kuru no rezervistiem kā vienīgo
pieteiks uz Baltijas čempionātu, to izlems izlases treneris.
1.7. Trešajā kārtā, jeb Latvijas izlasē dalībai Eiropas U15 čempionātā tiks
iekļauti:
1.7.1. Trīs (3) labākie vienspēļu puiši
1.7.2. Trīs (3) labākās vienspēļu meitenes
1.7.3. Trīs (3) labākie dubultspēļu pāri puišiem
1.7.4. Trīs (3) labākie dubultspēļu pāri meitenēm
1.7.5. Trīs (3) labākie jaukto dubultspēļu pāri (mix)
1.8. Ņemot vērā, ka Eiropas U15 čempionāta nolikums nosaka, ka turnīrā var
pieteikt tikai divas vietas katrā no disciplīnām, tāpēc trešais labākais
spēlētājs vienspēlēs un trešais labākais pāris dubultspēlēs tiks iekļauts
rezervē, gadījumā, ja kāds no dalībniekiem tomēr nevārēs piedalīties.

1.9. Spēlētāju skaitu un kategorijas izlemj:
1.9.1. Kvalifikācijas posmos uzrādītie spēlētāju labākie rezultāti
(saskaņā ar atlases kārtību, kas definēta Nolikuma 2.punktā)
1.9.2. Pie vienādiem rezultātiem - izlases treneris, balstoties uz
ieguldījumu treniņprocesā
1.10. U15 Eiropas čempionātā viens spēlētājs drīkst piedalīties ne vairāk, kā
divās kategorijās. Ja dalībnieks ir ieguvis iespēju piedalīties visās 3
kategorijās, tad izlases treneris izlemj, kurās kategorijās dalībnieks
piedalīsies
2. Atlases kārtība
2.1. Lai noteiktu labākos U14 un U15 spēlētājus, tiek ieviesta kvalifikācijas
turnīra punktu skaitīšana, un tiks ņemti vērā rezultāti iepriekš noteiktos
turnīros, vieta Latvijas U15 čempionātā un reitings.
2.2.Sacensību un treniņu laiki un vietas tiks izziņoti vēlākais 4 nedēļas
iepriekš.
2.3. Lai izvērtētu kandidātu sniegumu, otrajā kārtā tiks iekļauti spēlētāji un
uz Baltijas čempionātu dosies tie kandidāti, kuri būs ieguvuši vairāk
punktus sekojošās kategorijās:
2.3.1. Pārbaudes turnīrs 15.septembrī
2.3.2. Pārbaudes turnīrs oktobrī (nometnes ietvaros brīvlaika nedēļā.
Datumi tiks precizēti līdz septembra beigām)
2.3.3. Latvijas U15 čempionāts 12. un 13.oktobrī
2.3.4. Vieta reitingā pēc Latvijas čempionāta (kā pēdējo turnīru ņemot
vērā Latvijas čempionātu)
2.3.4.1. Sniegums Latvijas U15 čempionātā: 2005.gadā dzimušie vai
vecāku spēlētāju rezultāti netiks ņemti vērā. Piem. labākais no
2006. gadā vai jaunākiem ir pabeidzis turnīru 5.vietā, tad tas
skaitīsies kā 1.vieta šajā posmā
2.4. Kopsummā tiks iekļauti 2 labākie rezultāti no 3 turnīriem, kuri tiks
aizvadīti līdz 27.oktobrim (2 pārbaudes turnīri un Latvijas U15
čempionāts), kā arī reitinga rezultāts
2.5. Turnīru un treniņu grafiku skatīt Pielikumā Nr.2 (Kalendārs), kas ir šī
nolikuma neatņemama sastāvdaļa
2.6. Trešajā kārtā kandidāti turpina cīņu par vietu izlasē uz Eiropas
čempionātu. Uz šo posmu attiecās iepriekš noteiktie turnīri, kā arī
papildus:
2.6.1. Pārbaudes turnīrs 16.novembrī
2.6.2. Kvalifikācijas turnīrs 24.novembrī
2.7. Kopvērtējumā tiks iekļauti:
2.7.1. Divi labākie rezultāti no pārbaudes turnīriem (ņemot vērā visus
trīs pārbaudes turnīrus sākot ar septembra turnīru)
2.7.2. Latvijas čempionātā izcīnītā vieta
2.7.3. Kvalifikācijas turnīrā izcīnītā vieta
2.7.4. Vieta reitingā pēc kvalifikācijas turnīra (kā pēdējo turnīru ņemot
vērā trešo pārbaudes turnīru 16.novembrī)

3. Izlases koptreniņi
3.1. Lai izlases treneris spētu pilnvērtīgi gatavot izlases kandidātus un
ievērot LBF noteiktās prasības, dalībniekiem tiks organizēti koptreniņi
reizi mēnesī (sīkāku informāciju skatīt punktā 3.6.)
Koptreniņus organizēs izlases treneris, lai pārbaudītu spēlētāju
attieksmi, vēlmi piedalīties izlases darbā, kā arī pārbaudītu kandidātu
fizisko sagatavotību un saspēli dubultspēlēs.
3.2. Treniņi norisināsies dažādās pilsētās (gan tajās, kuru klubu pārstāvji
piedalīsies koptreniņos, gan tajās, kurās izdosies vienoties par labākiem
treniņu un dzīvošanas apstākļiem, maksimāli samazinot jebkādus
izdevumus kandidātiem (piemēram naktī no sestdienas uz svētdienu
dalībnieki tiek uzņemti ģimenēs, kas dzīvo konkrētajā pilsētā vai tml.)
Treniņi plānoti divas reizes sestdienā, savukārt svētdienā pārbaudes
turnīrs vai sparinga mači.
3.3. Treniņos atļauts nepiedalīties, iepriekš personīgi izlases trenerim
izskaidrojot iemeslus. Tos var paskaidrot kandidāta kluba treneris vai
vecāki. Neierašanās uz izlases treniņu, to iepriekš nesaskaņojot ar
izlases treneri, tiks uzskatīta par nenopietnu attieksmi, un šāds gadījums
liks izvērtēt trenerim kandidāta turpmāko dalību izlases darbā.
3.4. Izņēmums ir iepazīšanās treniņš septembrī. Ir rekomendēts ierasties, lai
izlases treneris varētu pēc iespējas labāk iepazīt un izvērtēt kandidātus,
bet ja kāds dalībnieks nav laicīgi izlēmis un iesniedzis pieteikumu
dalībai, piedalījies pirmajā treniņā un/vai pārbaudes posmā vai arī ir
nolēmis pārbaudīt savus spēkus tikai pirmajā kārtā, lai lemtu par tālāku
dalību izlasē, tas pilnībā attaisno dalībnieka nepiedalīšanos iepazīšanās
treniņā.
3.5. LBF un izlases menedžments (treneris/treneri, menedžeris, ja tāds tiks
nozīmēts, kā arī konkrētajā posmā iesaistītie organizatori) mēģinās darīt
visu iespējamo, lai iespēju robežās samazinātu jebkādas izmaksas, kas
saistītas ar treniņprocesu. Savukārt LBF un izlases menedžments sagaida
pretimnākšanu un atsaucību no klubiem. It īpaši tajās pilsētās, kurās
norisināsies treniņi un pārbaudes sacensības.
3.6. Plānotie treniņi
3.6.1. Septembrī: 14.septembrī - treniņi, 15.septembrī - sacensības.
3.6.2. Oktobrī: skolēnu brīvlaika nedēļā būs nometne izlases
kandidātiem. Ja neizdosies saorganizēt nometni, tad būs
koptreniņš + sparingi vai otrais pārbaudes turnīrs.
3.6.3. Novembrī: 23.novembrī koptreniņš, 24.novembrī - kvalifikācijas
turnīrs
3.6.4. Treniņi decembrī un janvārī tiks precizēti un izziņoti pēc tam,
kad būs atlasīti kandidāti dalībai Eiropas čempionātā.

4. Punktu skaitīšana
4.1. Katrā turnīrā tiek ņemti vērā 8 labākie rezultāti ar šādiem punktiem:
1.vieta – 10 punkti
2.vieta – 8 punkti
3.vieta – 6 punkti
4.vieta – 5 punkti
5.vieta – 4 punkti
6.vieta – 3 punkti
7.vieta – 2 punkti
8.vieta – 1 punkts
4.2. Ja beigās, saskaitot punktus, tie ir vienādi, tad:
4.2.1. Augstāk vērtējams tas spēlētājs, kuram ir vairāk uzvaras (pirmās
vietas), ja to nav vai tās sakrīt, tad – vairāk otrās vietas
4.2.2. Ja vēl joprojām nav iespējams noteikt augstāk vērtējamo
spēlētāju un tas var ietekmēt dalību U15 Eiropas čempionātā, tad
lēmumu par konkrētiem dalībniekiem pieņem izlases treneris,
balstoties pēc spēlētāju attieksmes (piedalīšanās koptreniņos,
attieksmi koptreniņos, sparinga sacensībās utt.)
4.2.3. Izņēmuma gadījumos (sliktas attieksmes, nenopietnas
izturēšanās, regulāra treniņu neapmeklēšana u.c.) izlases treneris
var neņemt vērā iekrātos punktus kvalifikācijā un izlemt par
dalībnieka piedalīšanos/nepiedalīšanos turpmākajā izlases darbā.
Pie šādiem pārkāpumiem galvenokārt tiks pieskaitīti tādi pārkāpumi
kā alkohola lietošana, smēķēšana, runāšana pretī trenerim un
atklāta nevēlēšanās piedalīties kopējā treniņprocesā.
4.3. Dubultspēlēs un Jauktajās dubultspēlēs tiek vērtēti pāra rezultāti
(pirmā vieta – pārim 10 punkti, otrā vieta – pārim 8 punkti utt.)
4.4. Ja kāda iemesla pēc, pāri tiek mainīti, tad vecos rezultātus jaunajam
pārim rēķina kā vidējo aritmētisko
4.4.1. Piemērs Nr.1 (jauktās dubultspēles)
Zēnam LV čempionātā bija 1.vieta, meitenei 2.vieta
(10+8=18; 18/2=9 punkti par LV čempionātu)
4.4.2. Piemērs Nr.2 (jauktās dubultspēles)
Zēnam 2.posmā bija 2.vieta, meitene nepiedalījās
(8+0=8; 8/2=4 punkti par 2.posmu)
4.5. Ja skaitot reitinga rezultātus uz kvalifikācijas turnīra dienu
dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad abiem dalībniekiem tiek
ņemts vērā mazākais rezultāts (piem. otrās vietas ieguvējai ir vienāds
rezultāts ar trešās vietas ieguvēju, tad abas par reitingu saņems 6
punktus)
4.6. Ja izlases trenerim nav skaidri visi pāri pēc kvalifikācijas beigām, punkti
vairākiem dalībniekiem ir vienādi, un tas var izlemt kāda spēlētāja
dalību Eiropas čempionātā, treneris var nolemt rīkot papildus treniņu/
treniņus, kur pārbaudīt spēlētāju prasmes un izvērtēt konkrētus
spēlētājus, lai noteiktu galējos dalībniekus, kuri piedalīsies U15 Eiropas
čempionātā badmintonā.

5. Kvalifikācijas aprēķina tabulas piemērs zemāk attēlā Nr.1 un attēlā Nr.2
Attēls Nr.1

Attēls Nr.2

