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LATVIJAS SKOLU KOMANDU
ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums.
Popularizēt badmintona spēli skolēnu vidū.
Noteikt spēcīgākās vispārizglītojošās Latvijas skolas badmintonā trīs vecuma
grupās.
Veicināt skolu komandu gatavošanos ISF Eiropas un pasaules skolu
čempionātiem
Veicināt lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vidū.

2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada:
Latvijas Badmintona federācija (LBF)
www.badminton.lv; Twitter; Facebook
Latvijas Skolu sporta federācija (LSSF)
www.lssf.lv; Twitter; Facebook
Par I posma sacensību organizēšanu atbild LBF nozīmētie reģiona koordinatori.
Finālspēles tiešraidē: Sportacentrs TV (http://www.sportacentrs.com)
Ģenerālsponsors: Tallink (http://www.Tallink.lv)
Sponsors: Yonex (http://www.yonex.lv)
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3. Vieta un laiks.
Latvijas Skolu komandu čempionāts notiks divos posmos.
1.posms - reģionālās sacensības, kas jāorganizē līdz 29.martam.
Reģiona sacensību organizēšanas laikus nosaka reģionu atbildīgie:
Latgalē, norises centrs Preiļi.
Koordinators Feoktists Pušņakovs, +37129213278, felikss50@inbox.lv
Zemgalē, norises centrs Jelgava.
Koordinators Kristians Rozenvalds, +37129546666,
kristians@rozenvalds.lv
Kurzeme, norises centrs Talsi.
Koordinators Edgars Kviesis, +37126460025, kviesisedgars@inbox.lv
Vidzemē, norises centrs Sigulda,
Koordinators Ainārs Gureckis, +37129265140, ainarsgureckis@inbox.lv
Rīgā, norises centrs BJC “Daugmale”.
Koordinātors Salvis Lozda, +37126165818, salvislozda@inbox.lv
Skolas, kuras atrodas Latvijas vēsturisko novadu pierobežā, var pašas noteikt,
kurā no reģioniem tām būtu ģeogrāfiski izdevīgāk piedalīties. Tas attiecas arī uz
skolām Rīgas pierobežā.
Reģionālo turnīru vietas un sākuma laiki tiks paziņoti līdz 15. februārim.
2.Posms – finālsacensības notiks 6.aprīlī Salaspils Sporta centrā (Smilšu iela 1,
Salaspils, Salaspils pilsēta, LV-2121). Sacensību sākums sākot no plkst. 9:00.

4. Sacensību dalībnieki un nosacījumi.
Sacensībās piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu komandas.
Dalībnieku vecuma grupas:
Grupa 1998.- 2001.g.dz. (10. - 12.klase)
Grupa 2002.- 2004.g.dz. (7. - 9.klase)
Grupa 2005.- 2007.g.dz. (4. - 6.klase)
Skolu komandas sastāva komplektēšanas noteikumi:
Viena skola vienā vecuma grupā var pieteikt tikai vienu komandu;
Skolas komandā var pieteikt tikai spēlētājus, kuri 2017./2018. mācību
gada 2.semestrī ir šīs skolas skolēni;
Viens spēlētājs var piedalīties tikai vienā vecumā grupā;
Komandā var pieteikt arī jaunākus spēlētājus, bet nevar pieteikt vecākus.
Komandas sastāvs:
Minimālais komandas sastāvs - 2 puiši un 2 meitenes;
Maksimālais sastāvs vienā komandu sacensībā - 4 puiši un 4 meitenes;
Maksimālais komandas sastāvs - 8 puiši un 8 meitenes;
Vienā komandu spēlē viens spēlētājs var piedalīties tikai 2 spēlēs.

Latvijas skolu sporta federācija
Latvijas badmintona federācija

Latvijas skolu komandu
čempionāts badmintonā

5. Sacensību organizēšanas nosacījumi.
Reģionālie čempionāti:
Sacensības tiek organizēti līdz 2018.gada 29.martam reģionālie
čempionāti četros Latvijas vēsturiskajos reģionos (Latgalē, Zemgalē,
Kurzemē un Vidzemē) un Rīgā.
Reģionālo čempionātu uzvarētāji saņem ne tikai ceļazīmi uz Latvijas
finālturnīru
Gadījumā, ja uz reģionālo čempionātu piesakās vairāk nekā 8 komandas
vienā vecuma grupā, tad līdz 9.martam tiek organizēti reģionālo
apakšgrupu turnīri (apakšgrupas izveidojot pēc reģionālā principa).
Finālturnīrs visām vecuma grupām:
Finālturnīrs notiks piektdien, 2018.gada 6.aprīlī Salaspils Sporta centrā
(Smilšu iela 1, Salaspils, Salaspils pilsēta, LV-2121), vienlaicīgi visās
vecuma grupās.
Katrā vecuma grupā finālā piedalās 12 komandas, tai skaitā 2 komandas
no Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales reģioniem (reģionālo
turnīru 1.un 2, vietas ieguvējas komandas), 3 komandas no Rīgas
(Rīgas reģionālā turnīra 1.- 3.vietas ieguvēji), kā arī 1 komanda no
finālturnīra rīkotāja - Salaspils.
Reģionu proporcijas var tikt mainītas, atkarībā no pieteikto skolu
komandu skaita attiecīgajā vecuma grupā.
Ja kādā no 4 reģioniem komandu skaits ir 2 x mazāks nekā citā reģionā,
tad viena no kvotām tiek atdota reģionam ar lielāko dalībnieku skaitu,
tādējādi, piemēram no viena reģiona kvalificētos tikai viena komanda, bet
no cita trīs komandas.
Finālturnīra komandas sākotnēji tiek salozētas 4 apakšgrupās, 2 labākās
no apakšgrupas turpina izslēgšanas turnīru, izspēlējot visas vietas.
Vienas komandu sacensības garums ir aptuveni viena stunda. Lai
noskaidrotu vietu sadalījumu visās trijās vecuma grupās vienlaicīgi uz 12
laukumiem, ir nepieciešamas 6 stundas. Ja finālturnīrs sāksies 9:00, tad
jaunākās vecuma grupas fināls būs 14:00, vidējās grupas fināls 15:00,
vecākās grupās fināls 16:00.
Finālspēles nenotiks paralēli, lai nodrošinātu katras finālspēles tiešraidi - .
Sportacentrs TV (http://www.sportacentrs.com)
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6. Turnīra spēļu kārtība.
Komandu savstarpējā spēle sastāv no 5 atsevišķām spēlēm (zēnu un meiteņu
vienspēle, zēnu un meiteņu dubultspēle, kā arī jauktā dubultspēle).
Komandu savstarpējā sacensība notiek līdz 100 punktiem, tai skaitā:
1.spēle, piemēram zēnu vienspēle, līdz uzvarošā komanda iegūst
20.punktu;
2..spēle, piemēram meiteņu vienspēle, turpinās no 20 punktiem līdz
uzvarošā komanda iegūst 40. punktu;
3.spēle, piemēram zēnu dubutspēle, turpinās no 40 punktiem līdz
uzvarošā komanda iegūst 60.punktu;
4.spēle, piemēram meiteņu dubultspēle, turpinās no 60 punktiem līdz
uzvarošā komanda iegūst 80.punktu;
5.spēle, piemēram jauktā dubultspēle, turpinās no 80 punktiem un
noslēdzas līdz uzvarošā komanda ieguvusi 100.punktu.
Spēļu secība tiek noteikta izlozē pirms katras komandu sacensības.
Gadījumā, ja rezultāts ir 99-99, tad 100.punkts ir izšķirošais.
Kad uzvarošā komanda iegūst 10., 30., 50., 70. un 90.punktu, spēlētājiem ir
iespēja izmantot 1 minūtes garu atpūtas pauzi.

7. Sacensību tiesāšana
Latvijas Skolu čempionāta galvenais tiesnesis - Kristaps Pilveris,
+37127780760, kristaps.pilveris@greno.lv;
Visas trīs finālturnīra finālspēlēs tiks tiesātas ar paaugstinājuma tiesnesi un 2
līnijtiesnešiem, kurus nozīmēs Latvijas badmintona federācija;
Turnīra pirmās spēlēs tiesās paši turnīra dalībnieki no citas komandas, kuru
nozīmē reģionālais koordinators;
Turnīra spēles, sākot no 2.spēles, tiesās paši turnīra dalībnieki no tās
komandas, kura zaudēja uz attiecīgā laukuma iepriekšējā spēlē.

8. Inventārs
Čempionāta finālturnīra un reģionālo turnīru spēlēs tiks izmantotas “Yonex
Mavis 2000” badmintona bumbiņas, kuras nodrošina organozatori;
Čempionāta finālturnīra un reģionālo turnīru dalībnieku rīcībā būs BWF
programmas “Shuttle time” inventārs (16 badmintona raketes).
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9. Apbalvošana
Reģionālo čempionātu uzvarētāji:
Čempioni - reģionālā čempiona kausu;
Čempioni saņem divus badmintona bumbiņu iepakojumu no “Yonex” viskvalitatīvākās badmintona bumbiņas - “Yonex Mavis 2000”
1.-3.vietu ieguvēji saņem diplomus (nodrošina reģiona organizatori).
1.-3.vietu ieguvēji saņem vietējo sponsoru sarūpētās dāvanas.
Finālsacensību uzvarētāji:
Latvijas Skolu čempionāta uzvarētājas komandas visās vecuma grupās
saņems “Tallink” apmaksātu kruīza ceļojumu maršrutā Rīga – Stokholma
- Rīga A klases kajītēs ar kuģi “Romantika” vai “Isabelle”
1.- 3.vietu - Latvijas Skolu sporta federācijas medaļas un diplomus;
1.- 3.vietas - Latvijas Skolu sporta federācijas kausus.

10. Pieteikumi
Lai pieteiktos uz Reģionālajiem turnīriem, līdz 2018.gada 1.martam plkst. 24:00
jānosūta elektronisks pieteikums uz e-pastu: pieteikumi@badminton.lv,
pieteikumā norādot:
Skolas nosaukumu
Vecuma grupu
Reģionu
Atbildīgās kontaktpersonas e-pastu un telefonu.
Ja dalības maksas maksājumam nepieciešams rēķins, tad to jānorāda
pieteikumā, kā arī jāpievieno maksātāja rekvizīti.
Skolām, kas izcīnījušas vietu finālturnīrā, līdz 2.aprīļa plkst. 24:00 ir
jāapstiprina līdzdalība finālturnīrā.
Pieteikumā sākotnēji nav nepieciešams noradīt visu komandas skolēnu vārdus,
uzvārdus, klasi un dzimšanas gadu, jo šī informācija būs nepieciešama tikai 48
stundas pirms reģionālā turnīra un Latvijas čempionāta finālturnīra (sūtot
spēlētāju vārdus, uzvārdus, klasi un dzimšanas gadus uz e-pastu:
pieteikumi@badminton.lv. Pēc tam, kad skola ir nosūtījusi savas komandas
sastāvu, tai skaitā rezervistus, izmaiņas vairs nav iespējamas)

11. Dalības maksa
Dalības maksa par komandas piedalīšanos čempionāta abās kārtās ir 15 eiro
par vienu komandu.
Dalības maksa ir jāpārskaita līdz 2018.gada 28.martam uz Latvijas badmintona
federācijas (Reģ. Nr. LV40008023393) Swedbank (Kods: HABALV22) bankas
norēķinu kontu LV60HABA0551023860064

