“TALSU KAUSS” badmintonā
sacensību NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis
Radīt iespēju Latvijas badmintona entuziastiem nodarboties ar badmintonu un
piedalīties sacensībās sava vecuma un meistarības grupā, paaugstinot savu
meistarību.
Badmintona popularizēšana un attīstība Talsos un Latvijā.

2. Organizators
2.1. Sporta klubs “9 pakalni” sadarbībā ar Talsu novada sporta skolu un Talsu novada
pašvaldību.
2.2. Sacensību vadītājs - Edgars Kviesis (mob. 26460025)
2.3. Galvenais tiesnesis – Ieva Abigaila Valgelina

3. Vieta un laiks
Sacensības notiek Talsu sporta hallē, Talsos, K.Mīlenbaha iela 32a
1. posms – 5.10.2019.
2. posms – 14. 12. 2019.
3. posms – 18. 01.2020.
4. posms – 7. 03. 2020.
5. posms – 25. 04. 2020.

4. Sacensību dalībnieki
4.1.

Jaunieši
4.1.1. U13 grupas vienspēles zēniem un meitenēm
4.1.2. U17 grupas vienspēles zēniem
4.1.3. U17 grupas dubultspēles zēniem
4.1.4. U17 jauktās dubultspēles
4.2. Pieaugušie
4.2.1. A grupas vienspēles vīriešiem un sievietēm
4.2.2. A grupas dubultspēles vīriešiem un sievietēm
4.2.3. A grupas jauktās dubultspēles
4.2.4. B grupas vienspēles vīriešiem un sievietēm
4.3. Izvēloties meistarības grupu, lūdzu, ievērot Latvijas badmintona federācijas
2019.gada 4.janvārī apstiprināto Reitinga nolikuma 2.6.1.punktu.
4.4. Gadījumā, ja kādā no vienspēļu vai dubultspēļu grupām pieteiksies mazāk par
8 spēlētājiem vai 4 pāriem, tā var tikt pievienota lielākai grupai.
4.5. Turnīrā drīkst piedalīties jebkurš badmintonists, kuram ir LBF licence, ir
nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī nolikuma izpildi.

4.6. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņa komandējošā organizācija, pats
dalībnieks, vai persona, kas viņu pavada.

5. Pieteikumi
5.1. Spēlētāji pieteikumā norāda savu vārdu, uzvārdu, pārstāvošo klubu (vai
dzīvesvietu) un dzimšanas gadu;
5.2. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu 9pakalni@inbox.lv
5.3. Pieteikumu termiņi:
1. posmam līdz 1. 10. 2019.
2. posmam līdz 10. 12.2019.
3. posmam līdz 14. 01. 2020.
4. posmam līdz 3. 03.2020.
5. posmam līdz 21. 04.2020.

6. Dalības maksa
6.1. Dalības maksa pieaugušajiem vienam spēlētājam 6,00 EUR par vienspēli, 4,00
EUR par dubultspēli un 4,00 EUR par jaukto dubultspēli.
6.2. Jauniešiem, Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” īpašniekiem
– 4,00 EUR par vienspēli un 3,00 EUR par dubultspēli un 3,00 EUR par jaukto
dubultspēli.
6.3. Dalības maksa ir jāieskaita biedrības Sporta klubs “9 pakalni” (Reģ. Nr.
50008261261) kontā: Citadele banka, konta Nr. LV76PARX0020459220001.

7. Bumbiņas
7.1.
7.2.

Sacensībās spēlē ar spalvu bumbiņām.
Pēc abpusējas vienošanās dalībnieki var spēlēt ar neilona bumbiņām.

8. Izspēles kārtība
8.1. Divu setu uzvara līdz 21 punktam (30 punkti).
8.2. Turnīrā spēlētāji 1-4 izsētie tiks izlikti atbilstoši Latvijas badmintona
federācijas aktuālam reitingam, pārējie izlozes kārtībā.

9. Spēļu tiesāšana
9.1. Spēles tiesā paši spēlētāji (iepriekšējās spēles uzvarētājs liek rezultātu
nākamai spēlei).
9.2. Finālspēlēm tiks nodrošināts paaugstinājuma tiesnesis un 2 līnijtiesneši.
9.3. Organizatori nodrošinās finālspēļu tiešraides SK “9 pakalni” facebook lapā.

10.Balvas
1.-3. vietu ieguvēji visās kategorijās tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem.

