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LATVIJAS SKOLU KOMANDU
ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums.
Popularizēt badmintona spēli skolēnu vidū.
Noteikt spēcīgākās 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
Ģenerālsponsors: Tallink (http://www.Tallink.lv)
Sponsors: Yonex (http://www.yonex.lv)
3. Vieta un laiks.
Sacensības notiks ceturtdien, 2.maijā no plkst. 10:00.
Vieta: Pārjaujas sākumskolas sporta hallē, Valmiera, Meža iela 12A, LV-4201
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4. Sacensību dalībnieki un nosacījumi.
Sacensībās piedalās Latvijas skolu komandas trijās vecuma grupās:
Vidusskolas grupa - 10. līdz 12.klase (1999.- 2002. dz.g.)
Pamatskolas grupa - 7. līdz 9.klase (2003.- 2005. dz.g.)
Sākumskolas grupa - 4. līdz 6.klase (2006.- 2008.g.dz.)
Skolu komandas sastāva komplektēšanas noteikumi:
Viena skola vienā vecuma grupā var pieteikt tikai vienu komandu;
Skolas komandā var pieteikt tikai spēlētājus, kuri 2018./2019. 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 - 10 puiši un 10 meitenes;
Vienā komandu spēlē viens spēlētājs var piedalīties tikai 2 disciplīnās.
5. Sacensību organizēšanas nosacījumi.
Komandas sākotnēji tiek salozētas apakšgrupās, pēc tam labākās komandas no
apakšgrupas turpina izslēgšanas turnīru, izspēlējot visas vietas.
Vienas komandu sacensības garums ir aptuveni viena stunda.
Finālspēles nenotiks paralēli, lai nodrošinātu katras finālspēles tiešraidi.
Spēļu tabulas tiks publicētas Badminton.lv līdz 2019.gada 25.aprīļa plkst. 21:00.
Spēļu vadība tiks organizēta interneta vietnē TournamentSoftware.com
6. Turnīra spēļu kārtība.
Komandu savstarpējā spēle sastāv no 5 atsevišķām spēlēm šāda secībā:
1) meiteņu vienspēle; 2) zēnu vienspēle; 3) meiteņu dubultspēle; 4) zēnu
dubultspēle; 5) jauktā dubultspēle.
Komandu savstarpējā sacensība notiek līdz 100 punktiem, tai skaitā:
1.spēle meiteņu vienspēle līdz uzvarošā komanda iegūst 20.punktu;
2.spēle zēnu vienspēle līdz uzvarošā komanda iegūst 40. punktu;
3.spēle meiteņu dubultspēle līdz uzvarošā komanda iegūst 60.punktu;
4.spēle zēnu dubultspēle līdz uzvarošā komanda iegūst 80.punktu;
5.spēle jauktā dubultspēle līdz uzvarošā komanda ieguvusi 100.punktu.
Gadījumā, ja rezultāts ir 99-99, tad 100.punkts ir izšķirošais.
Kad uzvarošā komanda iegūst 10., 30., 50., 70. un 90.punktu:
spēlētāji mainās ar laukuma pusēm;
spēlētājiem ir iespēja izmantot 1 minūtes garu atpūtas pauzi.
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7. Sacensību tiesāšana
Sacensību Galvenais tiesnesis - Kristians Rozenvalds, tel.: 29546666
Visas trīs finālturnīra finālspēlēs tiks tiesātas ar paaugstinājuma tiesnesi un 2
līnijtiesnešiem, kurus nozīmēs Latvijas Badmintona federācija;
Sacensību pirmās spēlēs tiesās paši turnīra dalībnieki no citas komandas, kuru
nozīmē Galvenais tiesnesis;
Spēles, sākot no 2.spēles, tiesās paši turnīra dalībnieki no tās komandas, kura
zaudēja uz attiecīgā laukuma iepriekšējā spēlē.
8. Pieteikumi
Līdz 2019.gada 24.aprīļa plkst. 24:00 jānosūta pieteikums uz e-pastu:
pieteikumi@badminton.lv, pieteikumā norādot:
Skolas nosaukumu
Vecuma grupu
Atbildīgās kontaktpersonas e-pastu un telefonu
Ja dalības maksas maksājumam nepieciešams rēķins, tad to jānorāda
pieteikumā, kā arī jāpievieno maksātāja rekvizīti.
Pieteikumā sākotnēji var nenorādīt visu komandas skolēnu vārdus, uzvārdus,
un dzimšanas gadu, taču šo informāciju ir nepieciešams nosūtīt elektroniski uz
e-pastu: pieteikumi@badminton.lv līdz 2019.gada 30.aprīļa plkst. 24:00.
9. Inventārs
Sacensībās spēlēs tiks izmantotas “Yonex” neilona badmintona bumbiņas,
kuras nodrošina organizatori;
Sacensībās dalībnieku rīcībā būs BWF programmas “Shuttle Time” inventārs
(16 badmintona raketes). Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās - rezervēšana.
10. Apbalvošana
Latvijas Skolu čempionāta uzvarētājas komandas visās vecuma grupās saņems
“Tallink” apmaksātu kruīza ceļojumu 12 personām maršrutā Rīga – Stokholma Rīga A klases kajītēs ar kuģi “Romantika” vai “Isabelle”.
1.vietu ieguvēji saņems Latvijas skolu komandu čempionāta kausus;
1.-3.vietu ieguvēji saņems medaļas un diplomus.
11. Dalības maksa
Dalības maksa ir €20,00 par vienu skolas komandu. Piesakot 3 komandas no
vienas skolas, dalības maksa ir €50,00 par visām trijām skolas komandām.
Dalības maksa ir jāpārskaita līdz 2019.gada 01.maijam uz Latvijas Badmintona
federācijas (Reģ. Nr. LV40008023393) Swedbank (Kods: HABALV22) bankas
norēķinu kontu LV60HABA0551023860064.

