III DAĻA
Pielikums 11
Pārkāpumu un soda naudu apmēru tabula
Pārkāpums

Soda raksturs

Soda pielietojums

Naudas
summa

Izstāšanās no jebkura BWF turnīra trīs vai vairāk reizes sešu
kalendāro mēnešu laikā, tostarp pārkāpjot spēlētāju ētikas
kodeksu - 3.1 - "Vēla atsaukšana".

Papildus sods pie
Izstāšanās maksas.

Par trešo izstāšanos

US$ 1,000

Withdrawal from any BWF sanctioned tournament for three or more times in
six calendar months including breach of Players’ Code of Conduct – 3.1 – Late
Withdrawal.

Additional penalty over
and above normal
withdrawal fees

Par katru nākamo
atsaukumu

US$ 500

Pirmajam gadījumam

US$ 250

Par katru nākamo

US$ 500

Pirmajam gadījumam

US$ 250

un katram nākošajam
gadījumam

US$ 500

Spēlētāju ētikas kodeksa 3.4.punkta pārkāpums - "Agrīna
aizbraukšana no turnīra".

Pirmajam gadījumam

US$ 250

Ceļojuma plānošana, kas liedz spēlētājam piedalīties plānotajās
spēlēs vai dopinga pārbaudēs, liedz piedalīties plānotos obligātos
mediju pasākumos un apmeklēt balvu pasniegšanas ceremonijas.

un katram nākošajam
gadījumam

US$ 500

Katru reizi

US$ 100

Spēlētāju ētikas kodeksa 4.3.punkta pārkāpums - "Nevēlēšanās
pabeigt spēli".

Pirmajam gadījumam

US$ 250

Nevēlēšanās pabeigt spēli, ja tam nav vērā ņemami iemesli.

un katram nākošajam
gadījumam

US$ 500

Pirmajam gadījumam

US$ 250

un katram nākošajam
gadījumam

US$ 500

Spēlētāju ētikas kodeksa 3.2.punkta pārkāpums - "Dalība citā
turnīrā".
Piesakoties BWF sankcionētā turnīrā un iekļūstot tā kvalifikācijas
vai galvenajā turnīrā. taču spēlējot citās sacensībās šī turnīra laikā.
Breach of Players’ Code of Conduct 3.2 - Playing another Tournament.
Having entered and been accepted into either the qualifying or main draw of a
BWF sanctioned tournament and playing in another tournament during the
period of that tournament.

Spēlētāju ētikas kodeksa 3.3.punkta pārkāpums - "Dalība
sacensībās pēc paziņojuma par sportista nepieejamību
sacensībām traumas dēļ".
Izstāšanās no turpmākā turnīra traumas vai slimības dēļ, tomēr
spēlējot jebkurā citā badmintona turnīrā laika posmā starp
paziņojumu par traumu / slimību un minēto turnīru no kuras
spēlētājs ir atsaukts.
Breach of Players’ Code of Conduct 3.3 - Playing after declaring nonavailability due to injury.
Withdrawing from a future tournament due to injury or illness and playing in
any Badminton tournament during the period between the notification of
injury/illness and the said tournament from which the player has withdrawn.

Breach of Players’ Code of Conduct 3.4 - early departure from tournament.
Making travel arrangements which would preclude the player from
participation in scheduled matches or interfere with their commitment to dope
testing, meet media obligations, and attend prize presentation ceremonies.

Spēlētāju ētikas kodeksa 4.1.2.punkta pārkāpums "Nepieņemama rīcība".
Neatbilstoša labas gribas rīcība.
Breach of Players’ Code of Conduct 4.1.2 - Inappropriate conduct
Not complying with goodwill formalities

Breach of Players’ Code of Conduct 4.3 -Failure to complete a match
Failing to complete a match in progress unless reasonably unable to do so.

Spēlētāju ētikas kodeksa 4.4 punkta pārkāpums - "Vēla
ierašanās uz spēli".
Vēla ierašanāsuz spēli, kā rezultātā ir paziņota "Spēlētāja
neierašanās".
Breach of Players’ Code of Conduct 4.4 - late arrival for a match
Arriving late for a match resulting in No show
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Pārkāpums

Soda raksturs

Soda pielietojums

Naudas
summa

Spēlētāju ētikas kodeksa 4.8 punkta pārkāpums - "Mediju
prasību nepildīšana".

Pirmajam gadījumam

US$ 250

Breach of Players’ Code of Conduct 4.8 - Failure to fulfil media obligations

un katram nākošajam
gadījumam

US$ 500

Pirmajam gadījumam

US$ 250

un katram nākošajam
gadījumam

US$ 500

Spēlētāju ētikas kodeksa 25.1.4 punkta pārkāpums Neierodoties uz spēlēm".

Pirmajam gadījumam

US$ 500

Breach of Players’ Code of Conduct 25.1.4 ‘No show’ in an event in a
tournament

un katram nākošajam

US$ 1000

Par trešo kartiņu
Par katru nākamo

US$ 500
US$ 250

Sacensību sarīkošanas noteikumu (tai skaitā Nolikuma) un GCR
punktu no 19 līdz 23 neievērošana.
Failure to comply with GCR 19 to 23.

Katru reizi

US$ 250

Komandu sacensību Sacensību sarīkošanas noteikumu (tai skaitā
Nolikuma) un GCR punktu no 19 līdz 23 neievērošana.Failure to
comply with GCR 19 to 23 by a team in a team championship.

Katru reizi

US$ 500

Pirmajam gadījumam

US$ 250

un katram nākošajam
gadījumam

US$ 500

● Pirmsacensību mediju konferences neapmeklē-šana, kura ir
tikusi organizēta dienu pirms pirmās plānotās spēles.
Failing to attend any pre-tournament media conference organised a day prior
to their first scheduled match

● Pēcspēles intervijas nesniegšana, neatkarīgi no tā vai spēle ir
zaudēta vai uzvarēta.
Failing to give on-court interviews for television immediately after a match
whether the match has been won or lost.

● Neierašanās uz pēcspēles media konferenci (izņemot traumas
vai fiziskas nespējas gadījumā, vai, ja apmeklējums var ietekmēt
gatavošanos nākamai plānotai spēlei).
Failing to attend any post match media conference (unless injured or physically
unable to appear or doing so would interfere with preparation for the players
next match)

● Nepiedalo?es sacensību vai sporta veida reklamēšanā
kopumā. Spēlētājam jābūt gatavam piedalīties pēc pieprasījuma
vismaz vienā aktivitātē ar ilgumu līdz vienai stundai (piemēram,
autogrāfu sniegšana, kartiņu parakstīšana, jautājumu un atbilžu
sesiju u.t.t.

Failing to assist with the promotion of a tournament and the game in general.
A player must be willing to participate on request in at least one appropriate
activity of not more than one hour’s duration (such as autograph signing,
‘meet the public’ question and answer session etc.

Spēlētāju ētikas kodeksa 4.10 punkta pārkāpums - Ceremonijas
protokola pārkāpums".
Piedaloties turnīra finālā spēlētājs nepiedalās noslēguma
ceremonijā, kura notiek tieši pēc spēles vai nevalkājot
organizatora pieprasīto stila apģērbu (piemēram, treniņtērpu vai
atbilstošu spēlētāja formu).
Breach of Players’ Code of Conduct 4.10 - Violating ceremony protocol
When participating in the finals of a tournament, not participating in the final
ceremonies directly after the match or not wearing the style of clothing (e.g.
tracksuit, uniform) requested by the organisers.

Dzeltenā kartīte jebkurā BFW turnīrā kalendārā gada laikā.
A yellow card in any BWF sanctioned tournament in a calendar year

Treneru un tehnsikā personāla ētikas kodeksa pārkāpums aizliegums sniegt padomus izspēles laikā (kamēr bumbiņa ir
izspēlē) vai jebkurā citā veidā novērst spēlētāja uzmanību vai
traucēt izspēli.
Breach of Coaches Code of Conduct Coaches/Team officials must
not coach when the shuttle is in play or in any manner distract
opposing player or disrupt play.
3.2.1 Neatbilstoši ģērbies;(2.1)
Inappropriately dressed

2

GCR Appendix 11 - Table of Offences and Penalties

Pārkāpums

Soda raksturs

Soda pielietojums

Naudas
summa

3.2.2 Izspēles laikā nesēž krēslā.(2.2),
fails to remain seated while play is in progress

3.2.3 Mēģina kavēt spēli.
attempts to delay the game (2.4),

3.2.4 Nemēģina atgriezties trenera krēslā pēc "20 sekunžu"
paziņojuma.
Fails to return to chair when 20 second announcement is made (2.5),

3.2.5 Jebkādā veidā lamā, iebiedē vai traucē turnīra
amatpersona, tehnisko personālu citu komandu treneri /
komandas pārstāvi vai pretinieku spēlētāju. (2.6),
in any way abuses, intimidates or distracts a tournament official, technical
official, another Coach/Team official or an opposing player

3.2.6 Spēles laikā jebkādā veidā mēģina komunicēt ar pretinieku
komandas spēlētājiem, treneri vai komandu pārstāvi.
reattempts to communicate in any way with opposing players or Coaches or
Team officials during the course of a match (2.7).

Derību aizlieguma pārkāpums.
Code of Conduct - Coaches & Team Officials and Technical officials - Anti
Betting.

Punkta 2.9 pārkāpums - ar komentāriem medijos celt sporta
neslavu.
Breach of regulation 2.9 by media comments to bring the sport to disrepute

Sarkanā kartīte jebkurā BFW turnīrā.

Par sarkano kartīti

US$ 500

Par katru gadījumu

US$ 250

Par katru gadījumu

US$ 250

Par katru gadījumu

US$ 1000

Atsaucot visu komandu, neierodoties uz komandu pārstāvju
atsaukšanas sodanaudai
sanāksmi ar sacensību Galveno tiesnesi vai pārrunām ar sacensību karam spēlētājam. Tiek Par katru gadījumu
uzsākta disciplinārlieta
organizatoru.

US$ 1,000

A red card in any BWF sanctioned tournament

Neierašanās uz mediju konferenci gadījumos, ja spēlētājs ir
aizcināts.
Failure to attend a media conference when called upon.

Neierašanās uz sanāksmi ar sacensību Galveno tiesnesi un/vai
sacensību organizatoru.
Failure to attend a meeting by Referee and / or Tournament Management

Atsaucot 10 vai vairāk spēlētājus no viena turnīra.
Withdrawal of 10 or more players from any one tournament
Sodanauda papildus

par konkrēto gadījumu.

Withdrawal of entire team without attending the Team Managers’ Meeting
and/or discussing the matter with the Committee of Management

Penalty in addition to the
withdrawal fees and
penalty payable by each
player. Will automatically
initiate the disciplinary
proceedings.

Sacensību rezultātu neiesniegšana.

Par katru gadījumu

US$ 250

Par katru gadījumu

US$ 500

Non-submission of the final results on day of conclusion of the tournament

Sacensību sarīkošanas noteikumu (GCR ) punkta 10.2.2
pārkāpums - "Dalība nesankcionētā vai paraugspēles turnīrā".
Breach of GCR 10.2.2 – Participation by a player in an unsanctioned
tournament or exhibition matches.

Sacensību sarīkošanas noteikumu (GCR) punkta 5.5 pārkāpums Nopelnīto reitinga punktu
"Pieteikšanās divos BWF sankcionētos turnīros viena un taja pašā zaudējums.
Par katru gadījumu
nedēļā".
Breach of GCR 5.5 - Entered in two BWF sanctioned tournaments in the same
week.
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Loss of any world ranking
points earned by the
player/pair in those
competitions.
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