VICTOR LATVIA GP 2019
BADMINTONA TURNĪRA NOLIKUMS
WWW.LATVIAGP.LV
Organizators

Biedrība “Badmintona klubs Rīga”

Direktors

Toms Preinbergs
Tel. +371 29338146
E-pasts: toms@besport.lv

Galvenais
tiesnesis un
sacensību
tabulu
veidotājs

Jānis Mētra
Tel. +371 29590532
E-pasts: janis.metra1@gmail.com

Norises vietas
un datumi

2.posms (Valmieras Pārgaujas pamatskolas sporta zāle,
Valmiera, Meža iela 12A)
15.12.2018. – Vīriešu, sieviešu vienspēles,
dubultspēles, jauktās dubultspēles (A, B grupas)
16.12.2018. – Vīriešu, sieviešu vienspēles,
dubultspēles, jauktās dubultspēles (C, D (tikai
vienspēles) grupas)
3.posms (Salaspils sporta nams, Salaspils, Smilšu iela 1)
23.03.2019.
 Vīriešu, sieviešu vienspēles, dubultspēles, jauktās
dubultspēles (A, B grupas)
 Vīriešu, sieviešu vienspēles, dubultspēles, jauktās
dubultspēles (C, D (tikai vienspēles) grupas)

Sacensību
mērķi

Disciplīnas

1.
Noskaidrot VICTOR Latvia GP uzvarētājus un
pārējo vietu ieguvējus;
2.
Badmintona popularizēšana un attīstība
Latvijā; 3. Piesaistīt jaunus badmintona spēlētājus,
veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un
masveidību; 4. Kontaktu veidošana ar citu pilsētu un
valstu badmintona spēlētājiem;
5. Radīt iespēju visas Latvijas badmintona entuziastiem
nodarboties ar sportu, badmintonu un piedalīties
sacensībās savā meistarības grupā, paaugstinot savu
meistarību un veselīgi pavadot brīvo laiku.
Vīriešu vienspēlēs:
A, B, C, D grupas
Sieviešu vienspēlēs:
A, B, C, D grupas
Vīriešu dubultspēlēs:
A, B, C grupas
Sieviešu dubultspēlēs:
A, B, C grupas
Jauktās dubultspēlēs:
A, B, C grupas
Tiesneši patur tiesības mainīt spēlētāju izlikšanas
kārtību pēc saviem objektīviem ieskatiem.
Organizators ir tiesīgs atcelt konkrētu kategoriju, ja nav
pieteikušies vismaz 6 dalībnieki vai pārcelt spēlētājus uz
augstāku grupu.

Izspēles
sistēma

A, B, C, D grupa
K.O. sistēma (katram spēlētājam garantētas 2 spēles,
pie nosacījuma, ka pretinieks ir ieradies) – organizatori
neatbild par pretinieka neierašanos;
Tiek izspēlēts par 1.,2.,3., 4.vietu;
Tabulas tiek izliktas pēc LBF reitinga, kā arī
Starptautiskā reitinga.
Tie spēlētāji, kuri nav reitingā, tiks izlozēti.

Pieteikumi

info@latviagp.lv
Pieteikumi pēc termiņa beigām netiks pieņemti.
Pieteikuma atteikumus pieņemam līdz pieteikumu
iesniegšanas beigu datumam. Ja atteikums tiek
iesniegts pēc pieteikumu iesniegšanas beigu datuma –
spēlētājs sedz dalības maksas pieteiktajās diciplīnās!

Pieteikumu
iesniegšanas
beigu datumi
Izloze

1.posms – 25.09.2018. plkst. 23:59 2.posms
– 11.12.2018. plkst. 23:59
3.posms – 19.03.2019. plkst. 23:59
1.posms – 27.09.2018. 2.posms
– 13.12.2018.
3.posms – 21.03.2019.

Dalības maksas A, B grupa
Vienspēles – 10€
Dubultspēles, jauktās dubultspēles – 8€
Spēlējot 3 kategorijas – 21€
C, D grupa
Vienspēles – 8€
Dubultspēles – 6€
Spēlējot 3 kategorijas – 15€
Bumbiņas
Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām (pēc abpusējas
vienošanās, dalībnieki var spēlēt ar neilona bumbiņu).
Sacensības notiek pēc BWF ( Starptautiskās
Sacensību
norises kārtība Badmintona Federācijas ) spēkā esošajiem
noteikumiem;
un inventārs
Pie sacensībām netiks pielaists spēlētājs, kura sporta
apavi bojā sporta zāles segumu;
Sacensību dalībnieku sporta tērps atbilstošs
badmintona spēlei: šorti un T-krekls (vēlams
vienkrāsains);
Sacensību dienā uz kortiem, pie korta drīkst atrasties
tikai tiesneši, spēlētāji un spēlētāja pavadošais
treneris.

Uzvarētāja
noteikšana

Sacensību dalībnieki katrā posmā par izcīnītu vietu
saņem konkrētu punktu skaitu, ko iespējams skatīt
dokumentā „Punktu sistēma”.
Ja cīņā par pirmo vietu kopvērtējumā diviem
vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu
skaits, tad tiek ņemti vērā tādi kritēriji:
augstāka vieta posmā;
nākamā augstākā vieta posmā utt.;
augstāku vietu ieņem spēlētājs, kurš ieņēma
augstāku vietu pēdējā posmā;
VICTOR Latvia GP godalgoto un pārējo vietu ieguvēji
tiek noskaidroti vērtējot 2 labākos posmus no visiem 3
posmiem.

LOTERIJA!
Laimē VICTOR
badmintona
raketi.

Visi dalībnieki, kas piedalīsies visos 3 VICTOR Latvia GP
2019 posmos – būs iespēja laimēt loterijā 1 no TOP
VICTOR badmintona raketēm!
VICTOR Thruster F badmintona rakete

Balvas

Apdrošināšana

Sacensību
tiesneši

A, B, C, D grupa
Sacensību katrā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji visās
nominācijās tiks apbalvoti ar medaļām un sponsoru
balvām.
Kopvērtējuma uzvarētāji tiks apbalvoti ar
ģenerālsponsora VICTOR balvām sadarībā ar sporta
veikalu BESPORT.LV.
Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņa
komandējošā organizācija, pats dalībnieks, vai
pavadošā persona.
Sacensību spēles tiesā iepriekšējās spēles zaudētājs.

Diskvalifikācija

Protesti

Sacensību tiesnešu kolēģija var diskvalificēt spēlētāju,
ja viņš:
1.
Atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai
sacensību reglamentu;
2.
Tīšām labo rezultātu, kas ir nodots
sekretariātam; 3. Apzināti zaudē spēli;
4.
Prasa citiem spēlētājiem tīšām spēlēt uz
konkrētu rezultātu;
5.
Nopietni traucē sacensību norisi;
6.
Sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu
ietekmē;
7.
Bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru
sacensību norises vietā;
8.
Par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā
un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, dalībnieks
saņem brīdinājumu - dzelteno kartīti, par atkārtotu
rīcību dalībnieks saņem sarkano kartīti un tiek
diskvalificēts no sacensībām.
Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc
spēles;
Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez
ķīlas naudas iemaksas.

Turnīra Facebook lapā
Turnīra mājaslapa

