Nolikums
1. Sacensību mērķi:
1.1. Veicināt badmintona sacensības Rīgā, piesaistot dažādu vecumu un meistarības
spēlētājus gan jauniešu, gan pieaugušo grupās no visas Latvijas.
2. Organizatori:
2.1. Badmintona klubs “Baloži” Viesturs Bajārs – tel. 29716026
2.2. Jānis Sala – tel. 29334665
3. Atbalstītāji:
3.1. Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departaments
3.2. Squash shop/Karakal
3.3. Sia Ananta, Fischer izplatītājs Latvijā
3.4. Abrands.lv
3.5. Ķekavas Avots
4. Sacensību vieta un laiks:
4.1. Vieta: Elektrum Olimpiskais centrs. Rīgā, Grostonas ielā 6B.
4.2. 12 dubultspēļu laukumi un 2 vienspēļu laukumi
4.3. Laiks – 2020. gada 10. aprīlis. 10:00-20:00
5. Sacensību dalībnieki:
5.1. Pieaugušie
5.1.1. A grupa vienspēles vīriešiem un sievietēm
5.1.2. A grupa dubultspēles vīriešiem un sievietēm
5.1.3. A grupa jauktās dubultspēles
5.1.4. B grupa vienspēles vīriešiem un sievietēm
5.1.5. B grupa dubultspēles vīriešiem un sievietēm
5.1.6. B grupa jauktās dubultspēles

5.1.7. C grupa vienspēles vīriešiem un sievietēm
5.1.8. D grupa (iesācēji) vienspēlēs vīriešiem un sievietēm
5.2. Jaunieši
5.2.1. U11 apvienotā grupa vienspēlēs zēniem un meitenēm
5.2.2. U13 grupa vienspēles zēniem un meitenēm
5.2.3. U13 grupa dubultspēles zēniem un meitenēm
5.2.4. U13 grupa jauktās dubultspēles
5.2.5. U17B grupa vienspēles zēniem un meitenēm
5.2.6. U17B grupa dubultspēles zēniem un meitenēm
5.2.7. U17B grupa jauktās dubultspēles

6. Pieteikumi:
6.1. Katrs dalībnieks drīkst spēlēt ne vairāk kā 2 (divās) kategorijās!
6.2. Ja jaunieši izvēlas spēlēt pie pieaugušajiem vienā kategorijā, tad izvēloties otru
kategoriju, arī tā ir jāspēlē pie pieaugušajiem.
6.3. Norādīt kategorijas, dalībnieka vārdu, uzvārdu, klubu un dzimšanas gadu
6.4. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības
6.5. Pieteikumus nosūtīt uz e-pastu: zeltavolans@gmail.com
6.6. Ārkārtas gadījumā pieteikumu var nosūtīt īsziņas veidā uz telefona numuru:
29334665
6.7. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020. gada 03. aprīlim plkst.22:00.
6.8. Atteikumu var pieteikt līdz 2020. gada 07. aprīlim plkst. 12:00.
6.9. Visas tabulas tiks publicētas vietnē tournamentsoftware.com
7. Dalības maksas:
7.1. Pieaugušo kategorijas:
7.1.1. Vienspēles – 7 eur, dubultspēles – 5 eur no personas
7.2. Jauniešu kategorijas:
7.2.1. Vienspēles – 5 eur, dubultspēles 3 eur (katra kategorija no personas)
7.3. Rīgas pašvaldību dibināto iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņiem dalības
maksām piemērota atlaide:
7.3.1. Pieaugušo kategorijās: 5 eur vienspēlēs un 3,5 eur dubulspēlēs no personas.
7.3.2. Jauniešu kategorijās ir 3,5 eur vienspēlēs un 2 eur dubultspēlēs no personas.
8. Tiesāšana:
8.1. Galvenais tiesnesis – Viesturs Bajārs, asistents – Jānis Sala.
8.2. Spēles tiesā paši spēlētāji (iepriekšējās spēles zaudētājs liek rezultātu nākamai spēlei)

9. Bumbiņas:
9.1. Spēles tiek spēlētas ar spalvu bumbiņām
9.2. Pēc abpusējas vienošanās var spēlēt ar neilona vai karbona bumbiņām.
10. Apdrošināšana:
10.1. Par dalībnieku veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats dalībnieks vai viņa
pavadošā persona/organizācija.
10.2. Nepilngadīgu personu pieteikumi tiek pieņemti tikai no viņu vecākiem vai
pavadošās organizācijas. Pieteikums kalpo kā apliecinājums, ka veselības
stāvoklis ir atbilstošs, lai dalībnieks varētu piedalīties sacensībās.
11. Izspēles sistēma:
11.1. Sacensības notiek saskaņā ar Pasaules badmintona federācijas noteikumiem, to
starpā arī punktu skaitīšana. (2 setu uzvara līdz 21 punktam (30 punktiem)).
11.2. Spēlētāji tiks izlikti turnīrā pēc reitinga rezultātiem.
11.3. Spēlētājiem tiek garantētas 3 spēles katrā kategorijā. Izņēmums var būt tad, ja kāds
spēlētājs neierodas vai izstājas spēļu laikā no sacensībām.
11.4. Turnīra tabulas tiks sastādītas, atkarībā no dalībnieku skaita. Ir iespējama gan
izslēgšanas sistēma, gan grupu sacensības.
12. Apbalvošana:
12.1. Kopējais balvu fonds – 300 eur.
12.2. A grupa – balvas 150 eur vērtībā
12.3. B grupa – balvas 100 eur vērtībā
12.4. Jaunieši – balvas 50 eur vērtībā

