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Rīgas Jaunatnes badmintona turnīrs
2019. gads.

ORGANIZATORS:
Biedrība “LDz/RSP sporta biedrība Dārta”
ATBALSTĪTĀJI:
Rīgas domes sporta departaments
Latvijas badmintona federācija
“BABOLAT” izplatītājs Latvijā SIA “Teniss”
L/Dz RSP Sporta biedrība Dārta
SIA Farmeko
Bērnu un jauniešu centrs Daugmale
GALVENAIS TIESNESIS: Tatjana Suško Tel. +371 29415025
NORISES VIETA UN DATUMI:
27.oktobris - Rīgas Juglas vidusskola, Kvēles iela 64, Rīga.
22.decembris - Rīgas Juglas vidusskola, Kvēles iela 64, Rīga.
BUMBIŅAS: Bumbiņas nodrošina paši dalībnieki vai to pavadošās organizācijas.

PIETEIKUMI:
1. posms-līdz 25.10.2019.plkst. 22:00
2. posms- līdz 19.12.2019.plkst. 22:00
Pieteikumi tiek pieņemti rakstiskā veidā uz e-pastu: biedribadarta@gmail.com
Pieteikumā tiek uzrādīts Latvijas badmintona federācijā reģistrētais Ģimenes kartes 3+
turētājs.
Dalībnieku saraksts tiek publicēts Tournamentsoftware.com
DALĪBAS MAKSA:
Vienspēles – 6 EUR
Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņiem – 4,5
EUR.
Latvijas badmintona federācijā reģistrētajiem Ģimenes kartes 3+ turētājiem - 4,5 EUR.
Jauktās dubultspēles -22.decembris – 1 EUR (Dalības maksa tikai balvu fondam)
IZLOZE: Interneta vietne – Badminton.lv; tournamentsoftware.com
LAUKUMI: 4 – badmintona laukumi.
DISCIPLĪNAS:
U9- Jaunieši un jaunietes. Vienspēle. ( 2011.gads un jaunāki)
U11 - Jaunieši un jaunietes A un B līga. Vienspēle. ( 2009. gads un jaunāki)
U13 - Jaunieši un jaunietes A un B līga. Vienspēle. ( 2007. gads un jaunāki)
U15 - Jaunieši un jaunietes A un B līga. Vienspēle. ( 2005. gads un jaunāki)
U17 - Jaunieši un jaunietes B līga. Vienspēle. ( 2003. gads un jaunāki)
U19 - Jaunieši un jaunietes B līga. Vienspēle. ( 2001. gads un jaunāki)
Sacensībām var pieteikties jebkurš interesents dalībai grupās atbilstoši vecumam un
izvēloties stipruma līgu.
ZIEMASSVĒTKU DISCIPLĪNAS - Tikai uz 22. decembra sacensībām:
1.Jauktās dubultspēles – pieteikumus uzrāda visi spēlēt gribētāji. Meitenes tiek izliktas
tournamentsoftware.com atbilstoši LBF reitingam. Izlozes kārtībā tiek pielozētas
pieteikušās meitenes, neatkarīgi no vecuma un spēlētprasmes. Izloze tiek veikta uz vietas.
Tiek apbalvotas pirmās trīs vietas.
2.Erudīcijas spēle starp komandām divās vecuma grupās. (Nolikums pielikumā)
Tiek apbalvotas pirmās divas vietas.
IZSPĒLES SISTĒMA:
Divu setu uzvara līdz 21 punktam (30 punkti) - Vienspēlēs A un B līgās Turnīrā tiek
nodrošinātas trīs spēles un vairāk. Atkarībā no dalībnieku sastāva, spēlētāji tiks izlikti
apakšgrupās, kuru uzvarētāji (vai 2 spēcīgākie) turpinās spēlēt vien mīnusa turnīru. B Līgā
prioritāra ir grupu turnīra sistēma, bet A līgas vienspēļu turnīrus var rīkot arī vien mīnusa
sistēmā, izspēlējot visas vietas. Turnīrā spēlētāji 1-4 izsētie tiks izlikti atbilstoši Latvijas
badmintona federācijas aktuālam reitingam, pārējie izlozes kārtībā, ārvalstu spēlētāji izlikti
atbilstoši viņu valsts reitingam- turnīrā ne augstāk par piekto izsēto dalībnieku.

BALVAS:
Turnīrā tiek nodrošinātas visu godalgoto vietu ieguvējiem medaļas.
Pirmo vietu ieguvējiem vienspēlēs A līga – balvas no Babolat. Pirmo vietu ieguvējiem
vienspēlēs B līga – saldumu balvas no Latvijas vadošo saldumu ražotājiem.
MAKSĀJUMI:
Maksājumus par turnīra dalību jāveic uz noradīto biedrības kontu, norādot (spēlētāju vārdu,
uzvārdu un vecuma grupu ) ar pārskaitījumu uz sekojošiem rekvizītiem:
Biedrība LDz/RSP sporta biedrība Dārta, Reģ. Nr. 40008216938
Konts: LV33UNLA0050021618647 Banka: SEB BANKA
TIESĀŠANA:
Visu vecuma grupu A līgu fināliem sacensību galvenais tiesnesis nozīmē tiesnesi.
TURNĪRA APMEKLĒTĀJU NOTEIKUMI:
Sporta zālē turnīra norises laikā personas, kas nepiedalās turnīrā, kā spēlētāji drīkst
atrasties tikai skatītāju vietās. Pie spēlētājiem uz korta drīkst atrasties paši spēlētāji un viņa
pavadošā persona.
Turnīra rīkotāji visa turnīra laikā nodrošina medicīnisko personālu.
Nepilngadīga Sacensību Dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar
izglītības iestādes ārstniecības personas parakstu pieteikumā vai medicīnas iestādes
ārstniecības personas izziņu.
Turnīra organizatori patur tiesības pie sacensībām nepielaist spēlētājus, kas pārkāpj vai ir
pārkāpuši turnīra organizācijas noteikumus, nepakļaujas galvenajam tiesnesim, turnīra laikā
pārkāpj vispār pieņemtās sabiedrības pieklājības normas utt.
Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

Ziemassvētku badmintona erudīcijas konkurss.
Attiecināms tikai uz 22. decembra sacensībām.
ATBALSTĪTĀJI:
Rīgas domes sporta departaments
Latvijas badmintona federācija
“BABOLAT” izplatītājs Latvijā SIA “Teniss”
L/Dz RSP Sporta biedrība Dārta
Bērnu un jauniešu centrs Daugmale
GALVENAIS TIESNESIS: Salvis Lozda.
NORISES VIETA UN DATUMI:
Rīgas Juglas vidusskola,Kvēles iela 64, Rīga
(Pēc badmintona turnīra- 22. decembra)
PIETEIKUMI:
biedribadarta@gmail.com
- līdz 19.12.2019.plkst 22:00
Nosaucot komandas sastāvu un nosaukumu
- Iespēja izveidot komandu sacensību laikā un pieteikt sekretariātā.
Nosaucot komandas sastāvu un nosaukumu
DALĪBAS MAKSA:
Konkursa laikā atrasties labā garastāvoklī un nekašķēties.
IZLOZE:
Izloze nav nepieciešama, jo organizatori nodrošina visiem vienādas tiesības
un pienākumus.
LAUKUMI: 2 – badmintona laukumi, kur salikti soli komandām.
DISCIPLĪNAS:
Konkurss notiks divās vecuma grupās:
U11;U13;U-15 - Jaunieši un jaunietes. ( 2005. gads un jaunāki)
U15;U17;U-19 - Jaunieši un jaunietes. ( 2000. gads un jaunāki) Pie vecākās vecuma
grupas atļauts startēt jaunākai vecuma grupai, vai vienam- vairākiem dalībniekiem no
jaunākās grupas.
Konkursā piesaka komandu no četriem ( minimālais skaits) erudīcijas spēlētājiemmaksimālais – ierobežojumu nav. Piesakot izvēlas komandas nosaukumu.

IZSPĒLES SISTĒMA:
Konkurss katrai vecuma grupai notiks trīs kārtās.
Pirmā kārta:
Visām komandām vienādi jautājumi. Komandām tiek izdalītas papīra lapas un pildspalvas.
Bāzes jautājumi -20
Sports pasaulē – 4
Sports Latvijā – 4
Vēsture – 4
Ievērojami cilvēki- 4
Ģeogrāfija - 4
Konkursa organizators nosauc jautājumu- uz jautājuma atbildes ierakstīšanu tiek dotas 30
sek. Pabeidzot rakstīt pēdējo jautājumu, atbilžu lapas tiek nodotas un sekretariāts saskaita
katras komandas pareizās atbildes. Ņemot vērā, komandu skaitu nākamajā kārtā iekļūst
četras vai sešas komandas. Vienāda punktu skaita gadījumā tiek veikta pārspēle starp
vienādu punktu ieguvušajām komandām.
Otrā kārta:
Katrai komandai savi jautājumi. Tiek veikta izloze par komandu kārtas numuriem.
Uz jautājumiem katra komanda atbild atsevišķi un mutiski.
Bāzes jautājumi – 10
Latvijas badmintons – 2
Latvijas 100 gade – 2
Latvieši- olimpieši – 2
Latvieši – pasaulē – 2
Pasaule – Latviešos – 2
Konkursa organizators katrai komandai nosauc jautājumu no iepriekš sagatavota konverta –
atbilstoši komandas kārtas numuriem. Katram jautājumam ir dota iespēja- trīs atbilžu
varianti. Ja komanda zina atbildi bez atbilžu variantiem – 2 punkti, ja ar atbilžu variantiem
-1 punkts. Ja atbild nepareizi – 0 punkti. Uz atbildes sniegšanu komandai tiek dotas 15sek.
Nākamajā kārtā iekļūst divas komandas, kas ir ieguvušas visvairāk punktus. Vienāda
punktu skaita gadījumā tiek veikta pārspēle starp vienādu punktu ieguvušajām komandām.
Trešā kārta:
Abām komandām vienādi jautājumi. Jautājumi grūti. Atbildes komandas sniedz mutiski,
Paceļot roku komandas kapteinim. Atbild mutiski.
Bāzes jautājumi- 5
Katram jautājumam ir piecas priekšāteikšanas iespējas.Iespējas tiek izmantotas , ja
komandas nezin atbildi uz jautājumu. Punktu iegūst tā komanda, kas pirmā sniedz pareizu
atbildi uz jautājumu.

BALVAS:
Konkursā tiek nodrošinātas saldumu balvas.
Pirmajai vietai – kilograma torte,
otrai vietai – 700 gr. torte.
Katrai vecuma grupai atsevišķi.

