Olaines novada
atklātais amatieru turnīrs badmintonā
“Dzērvenīte 2019”
NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis un uzdevumi.
1.1. Radīt iespēju Olaines novada badmintona entuziastiem nodarboties ar badmintona
sporta veidu un veicināt iespēju piedalīties sacensībās.
1.2. Noskaidrot sacensību uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus:
- vienspēlēs sievietēm B, C, D grupās un vīriešiem B, C, D grupās
- dubultspēlēs un jauktas dubultspēlēs B un C grupās.
1.3. Piesaistīt jaunus badmintona spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi
un masveidību.
1.4. Kontaktu veidošana ar citu pilsētu badmintona spēlētājiem.
2. Sacensību vadība.
2.1. Sacensības organizē Badmintona klubs “A73 OLAINE” sadarbībā ar Olaines
Sporta Centru.
2.2. Galvenais tiesnesis Andrejs Šlikovs (Tel.29352398)
3. Sacensību norises laiki un vieta.
3.1. 2019.gada 23.februārī (vienspēles), 24.februārī (dubultspēlēs), no plkst. 9:00.
3.2. Jaunolaines Sporta namā, Jaunolaine, Meža iela 2a.
4. Sacensību dalībnieki.
4.1. Sacensībās drīkst piedalīties jebkurš badmintona spēlētājs, kas pieteicies
savlaicīgi, ievēro sacensību nolikumu un ievēro sacensību norises vietas iekšējos
kārtības noteikumus.
4.2. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņa komandējošā organizācija, pats
dalībnieks vai persona, kas viņu pavada.
4.3. Spēlētāju skaits ir ierobežots. Spēlētāju rīcībā būs 4 laukumi.
5. Pieteikumi.
5.1. Pieteikšanās termiņš ir 2019. gada 21.februāri plkst. 24:00.
5.2. Spēlētāji pieteikumā norāda savu vārdu, uzvārdu, pārstāvošo klubu (vai
dzīvesvietu) un dzimšanas gadu, kā arī meistarības grupu.
5.3. Pieteikumus sūtīt pa e-pastu: A73OLAINE@gmail.com vai sms formātā uz
29352398.
5.4. Par pieteikta dalībnieka atsaukšanu no sacensībām var paziņot ne vēlāk kā
iepriekšējā dienā līdz pulksten 16.00.
6. Dalības maksa.
Dalības maksa 5.00 EUR vienspēlēs un 3.00 EUR dubultspēlēs un jauktajās
dubultspēlēs no katra dalībnieka jāpārskaita uz organizatora bankas kontu līdz turnīra
dienai.
Rekvizīti:
Saņēmējs: Biedrība „A-73”
Reģ.Nr.: 40008184308
Adrese:
Zeiferta iela 1-52, Olaine, Olaines novads, LV – 2114
Banka:
Swedbank
Kods: HABALV2X
Konts:
LV60HABA0551031717840

7. Sacensību norises kārtība un inventārs.
7.1. Sacensību kārtību nosaka sacensību galvenais tiesnesis. Atkarībā no pieteikušos
dalībnieku skaita sacensības var notikt pēc play-off principa (nodrošinot katram
dalībniekam vismaz 3 spēles).
7.2. Sacensības notiek pēc BWF (Starptautiskā Badmintona Federācija) spēkā
esošajiem noteikumiem.
7.3. Sacensību dalībniekus izkārto pēc Latvijas badmintona reitinga.
7.4. Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām (pēc abpusējās vienošanās dalībnieki var
spēlēt ar neilona bumbiņu).
7.5. Pie sacensībām netiks pielaists spēlētājs, kura sporta apavi bojā sporta zāles
segumu.
7.6. Sacensību dalībnieku sporta tērpam ir jābūt atbilstošam badmintona spēlei: šorti
un T-krekls (vēlams vienkrāsains).
7.7. Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības
stāvokļa atbilstību sacensībām, ko apstiprina ar savu pieteikumu un piedalīšanos
spēlēs. Nepilngadīgu dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību apliecina ārsta izziņa vai
viens no vecākiem ar savu parakstu
7.8. Rezultāti tiks iekļauti Latvijas badmintona reitingā.
8. Diskvalifikācija (sods).
8.1. Sacensību tiesnešu kolēģija var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:
- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;
- apzināti zaudē spēli;
- prasa citiem spēlēt tīšām uz konkrētu rezultātu;
- nopietni traucē sacensību norisi;
- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;
- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;
- par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem
vārdiem,
dalībniekam izsaka brīdinājumu, par atkārtotu rīcību dalībnieks tiek diskvalificēts no
sacensībām.
8.2. Spēlētājam, kurš izstājas no turnīra, atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīts zaudējums
8.3. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīts zaudējums.
9. Protesti.
9.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles.
9.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis, pieaicinot citu organizāciju trenerus (ne mazāk
kā divus), sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.
10. Sacensību tiesāšana.
10.1. Galvenais tiesnesis – Andrejs Šlikovs.
10.2. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenā tiesneša nozīmēta persona.
10.3. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāju
puses.
10.4. Spēļu inventāru atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis.
10.5. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt, konsultējoties
ar tiesnešiem.
11. Apbalvošana.
Sacensību 1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem un diplomiem.

