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VALMIERAS JAUNGADA ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ
(2019.)

Organizators:
Valmieras Badmintona klubs
Atbalstītāji:
Valmieras pilsētas pašvaldība
Tenisa, badmintona, skvoša, krosmintona, sporta veikals “BESPORT”
Galvenais tiesnesis:
Sabīne Petruseviča Tel: 28341121
Norises vieta un datums:
2019.gada 6. janvāris
Valmieras Pārgaujas sākumskolas, sporta halle, Meža iela 12a
Bumbiņas:
Bumbiņas nodrošina paši spēlētāji vai to pavadošās organizācijas
Pieteikumi:
aberzs@inbox.lv – līdz 03.01.2019 plkst. 23:59
Pieteikumi tiek pieņemti rakstiskā veidā uz norādīto epasta adresi,
dalībnieku saraksts tiek publicēts tournamentsoftware.com
Dalības maksa:
Vienspēles 5 EUR
Dubultspēles 5 EUR
Jauktās dubultspēles 5 EUR
Izloze:
Interneta vietne badminton.lv, tournamentsoftware.com
Laukumi:
12 badmintona laukumi.

Disciplīnas:
A,B un C līgas sieviešu un vīriešu vienspēles
A un B līgas sieviešu un vīriešu dubultspēles
A līgas jauktās dubultspēles
Izspēles sistēma:
Divu setu uzvara līdz 21 punktam (30 punkti). Visās kategorijās tiek
nodrošinātas vismaz 3 spēles. Atkarībā no dalībnieku skaita spēlētāji
var tikt izlikti apakšgrupās vai arī izsēti sacensību zarā pēc
vienmīnusa sistēmas. Sacensību organizatori patur iespējas apvienot
vai anulēt kādu no līgām, ja piesakās nepietiekošs skaits dalībnieku.
Balvas:
Visu godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar balvām no “Besport” vai
sacensību organizatoru sarūpētām balvām.
Maksājumi:
Maksājumus par turnīra dalību jāveic uz norādīto biedrības kontu.,
(norādot spēlētāja vārdu, uzvārdu un kategorijas, kurās spēlētājs
piedalās) ar pārskaitījumu uz sekojošajiem rekvizītiem: Biedrība
"Valmieras badmintona klubs", Reģ.Nr. 40008141633. Luminor/DNB,
SWIFT: RIKOLV2X, IBAN: LV98RIKO0002013136050.
Tiesāšana:
Visu grupu fināliem, galvenais tiesnesis nozīmē paaugstinājuma
tiesnešus. Pārējām spēlēm rezultātu liek iepriekšējās spēles
zaudētājs, spēli tiesā paši dalībnieki. Strīda situācijā punkts tiek
pārspēlēts.
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 viņu pavadošās personas.
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.
Turnīra organizators patur tiesības nepieņemt pieteikumu
sacensībām gadījumā, ja attiecīgā līga jau ir nokomplektēta.

