Apstiprināts 2021.gada 10.septembrī
Latvijas Badmintona federācijas
Valdes loceklis un Atlētu komisijas vadītāj
Viesturs Bajār

Latvijas čempionāts
badmintonā 2021.gadā
NOLIKUM
1. ORGANIZATOR
1.1. Pasūtītājs: Latvijas Badmintona federācija
1.2. Rīkotājs: Badmintona klubs “9 pakalni”, sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību
1.3. Direktors: Edgars Kviesis, e-pasts: kviesisedgars@inbox.lv, tel. +3712646002
1.4. Galvenais tiesnesis: tiks nozīmēts līdz 2021.gada 21.septembrim
2. NORISES VIET
2.1. Talsu sporta halle, K. Mīlenbaha iela 32a, Talsi, Talsu novads, LV-320
2.2. Norises vietā ir dzērienu un uzkodu automāti
3. INVENTĀR
3.1. Spēles notiks uz 2 badmintona paklāja segumiem, 6 dubultspēļu laukumiem ar koka
segumu un 2 vienspēļu laukumiem ar koka segumu. Kopā 8 dubultspēļu laukumi un 2
vienspēļu laukumi
3.2. Pie sacensībām nepielaidīs spēlētājus, kuru sporta apavu zoles bojā sporta zāles
grīdu vai atstāj uz tās svītras
3.3. Sporta tērps spēlētājiem:
3.3.1. īsais (vēlams vienkrāsains) un atbilstošs (šorti, T-krekls) badmintona spēlei.
3.3.2. Dubultspēļu pāriem vēlams vienāds sporta tērps, taču sākot ar 1/2 nāliem, vienāds
sporta tērps ir obligāts
3.3.3. par reklāmām nav noteikti nekādi ierobežojumi, izņemot LR likumos noteiktie.
3.4. Spēles notiek tikai ar Yonex AS30 vai AS50 spalvu bumbiņām, kuras nodrošina paši
dalībnieki vai to pavadošās organizācijas.
Par īpašo cenu Yonex spalvu bumbiņas varēs iegādāties uz vietas Sekretariātā, tai skaitā
pērkot pa vienai bumbiņai
3.4.1. Līdz 1/4 nāliem var spēlēt ar Yonex AS30 spalvu bumbiņām (īpašā cena €28)
3.4.2. No 1/2 nāliem var spēlēt tikai ar Yonex AS50 spalvu bumbiņām (īpašā cena €32)
3.4.3. Finālspēlēs uz TV korta Yonex AS 50 spalvu bumbiņas nodrošina Rīkotājs
3.5. Turnīra laikā darbosies inventāra tirdzniecības punkts un stīgošanas serviss
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4. SACENSĪBU LAIK
4.1. Visas piecas nālspēles notiks svētdien, 10.oktobrī no plkst. 18:00, uz viena korta, ar
tiešraidi Sportacentrs TV
4.2. Sestdien, 9.oktobrī spēles sāksies no plkst. 11:00, svētdien, 10.oktobrī no plkst. 9:00
4.3. Svētdien, 10.oktobrī notiks nāli, 1/2 nāli un 1/4 nāli visās disciplīnās, savukārt
sestdien, 9.oktobrī notiks 1/8 nāli, 1/16 nāli un 1/32 nāli visās disciplīnās
4.3.1. Gadījumā, ja to pieļaus pieteikto dalībnieku skaits, tad daļa no 1/4 nāliem tiks
izspēlēta jau sestdien, 9.oktobrī
Lpp. Nr 1 no 4

5. DALĪBNIEK
5.1. Latvijas čempionātā var piedalīties tikai Latvijā patstāvīgi dzīvojoši (ar personas
kodu) spēlētāji
5.2. Latvijas čempionātā var piedalīties spēlētāji, kas dzimuši 2006.gadā un vecāki
5.2.1. Izvērtējot jauniešu rezultātus Latvijas jaunatnes čempionātos un izvērtējot treneru
pieteikumus, Latvijas badmintona federācijas Treneru komisija līdz 2021.gada 4.oktobra
plkst. 24:00 var pieņemt lēmumu par jaunāku spēlētāju pielaišanu. Aizklātā tiešsaistes
balsojumā par spēlētāja vai pāra pielaišanu ir jānobalso vismaz 5 komisijas locekļiem
5.3. Latvijas čempionātā vienspēlēs un dubultspēlēs varēs piedalīties neierobežots
dalībnieku skaits, no tiem 8 uz Latvijas čempionāta pamatturnīru kvali cēsies saskaņā ar
Latvijas badmintona reitingu 2021.gada 21.septembrī, bet pārējie dalībnieki tiks noteikti
Kvali kācijas turnīra spēlēs 8 kvali kācijas zaros
5.3.1. Gadījumā, ja iepriekšējā gada Latvijas čempioni, kas pamatturnīrā tiek izsēti ar
pirmo numuru, Latvijas badmintona reitingā ir zemāk nekā 8.vietā, tad attiecīgajā
kategorijā uz pamatturnīru vienspēlēs kvali cējās Latvijas 2020.gada čempionāta
uzvarētāji un 7 spēlētāji vai pāri, saskaņā ar Latvijas badmintona reitingu uz 2021.gada
21.septembrī
6. DALĪBAS MAKSA
6.1. Dalības maksa par piedalīšanos Latvijas čempionātā ir
6.1.1. €10 par vienu disciplīnu vienam dalībniekiem
6.1.2. €15 par divām disciplīnām vienam dalībniekam, tai skaitā vienspēle un kāda no
dubultspēlēm vai abas dubultspēles
6.1.3. €20 par visām trim disciplīnām
6.1.4. Latvijas Goda ģimenes 3+ kartes īpašniekiem, kuri paši maksā par sevi, dalības
maksai tiek piemērota atlaide €5
6.1.5. Turnīra rīkotājs var noteikt īpašu atlaidi Talsu novada sporta skolas audzēkņiem vai
spēlētājiem no Talsu novada
6.2. Minētas summas ir gan par dalību pamatturnīrā, gan arī par dalību Kvali kācijā
6.3. Maksājumu par dalību var veikt
6.3.1. ar pārskaitījumu uz biedrības “Latvijas Badmintona federācija” (VRN 40008023393)
kontu LV60HABA0551023860064 bankā Swedbank, Kods: HABALV22
6.3.2. samaksājot uz vietas ar maksājuma karti, izmantojot Latvijas Badmintona
federācijas mPOS karšu termināli
7. TIESĀŠAN
7.1. Spēlēs līdz 1/2 nāliem spēles rezultātu skaitīs Galvenā tiesneša norīkoti rezultāta
skaitītāji
7.2. Spēles sākot ar 1/2 nāliem tiesā Galvenā tiesneša norīkoti Paaugstinājuma tiesneši,
kā arī 2 līnijtiesneši
7.3. Galvenais tiesnesis var norīkot Paaugstinājuma tiesnesi uz jebkuru spēli

.


.


.


fi

.


v


.


.


fi

.


:


.


;


.


.


fi

.


.


:


fi

.


.


I


.


fi

.


fi

.


I


.


A


.


.


fi

8. PIETEIKUMI UN ATTEIKUM
8.1. Pieteikumi ir jānosūta rakstveidā uz e-pastu: pieteikumi@badminton.l
8.2. Pieteikumā ir jānorāda spēlētāja vārds un uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvošā
organizācija un kategorijas, kurās spēlētājs startēs
8.3. Pieteikšanās termiņš: 2021.gada 5.oktobra plkst. 18:00
8.4. Ja dalībnieks atsauc dalību jau pēc tam, kad jau sācies turnīrs attiecīgajā kategorijā,
tad turnīra spēļu tabulās vairs nekādas izmaiņas netiek veiktas
8.5. Spēlētājam (pārim) ir tiesības pārtraukt dalību attiecīgajā kategorijā pēc zaudētas
spēles, jo ir zaudētas iespējas cīnīties par Latvijas čempionāta medaļām
Lpp. Nr 2 no 4

9. IZSPĒLES SISTĒM
9.1 Sacensības notiek saskaņā ar Pasaules badmintona federācijas (BWF) badmintona
noteikumiem, tai skaitā ievērojot BWF Spēlētāju ētikas kodeksu
9.2. Sacensības visās kategorijās pamatturnīros tiek organizētas pēc izslēgšanas
(vienmīnusa) sistēmas
9.2.1. Organizatori nodrošinās iespēju noskaidrot visas vietas sakot ar 1/4 nāliem. Taču
spēļu plānošanas laikā, kā arī jau turnīra laikā, Galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu
izspēlēt spēles arī par beidzamajām vietām vai arī spēles pēc zaudētām spēlēm
9.3. Starp spēlēm vienas kategorijas ietvaros, paredzēts intervāls atpūtai vienas (nākamās
citas) spēles garumā. Vienas spēles intervāls ir ieplānots 35 minūtes
9.4. Vīriešu un sieviešu vienspēļu pamatturnīrā spēlētājiem, kas piedalās spēlēs par
medaļām, jārēķinās ar vismaz 3 spēlēm katrā disciplīnā vienā dienā
9.5. Kvali kācijas turnīrā katram spēlētājam tiek garantēta tikai viena spēle
9.6. Plānojot turnīra spēļu tabulas, prioritāte ir pamatturnīra dalībniekiem, kas turpina
cīnīties par medaļām, garantējot atpūtas brīdi starp spēlēm, bet negarantējot atpūtas brīdi
starp kādu no pamatturnīra spēlēm un Kvali kācijas spēlēm, ja tās būs ieplānotas laikā
tuvu viena otrai
10. IZLOZE UN IZLIKŠAN
10.1. Līdz 2021.gada 5.oktobra plkst. 20:00 interneta lapā Badminton.lv tiek publicēts
pieteikumu saraksts, norādot visus pieteiktos spēlētājus un pārus, kas sarindoti saskaņā ar
Latvijas badmintona reitingu uz 2021.gada 21.septembrī, lai pieteicēji var pārliecināties,
ka pieteikums saņemts un pareizi noformēts
10.2. Latvijas čempionātā 2021.gadā iepriekšējā (2020.) gada Latvijas čempioni (gan
vienspēlēs, gan dubultspēlēs) tiek izlikts kā pirmais numurs.
10.2.1. Gadījumā, ja 2020.gada dubultspēļu čempioni vairs nespēlē kopā, tad uz šī pāra
spēlētājiem šim punkts neattiecas
10.3. Kvali kācijas turnīra spēlētāji un pāri tiks tabulās izkārtoti 8 kvali kācijas zaros,
saskaņā ar Latvijas badmintona reitingu uz 2021.gada 21.septembrī
10.4. Turnīra spēļu tabulas tiek publicētas 2021. gada 6.oktobrī līdz plkst. 22:00. Tabulas,
kas publicētas pirms šī termiņa, ir uzskatāmas par darba variantu - melnrakstu
11. APBALVOŠAN
11.1. Latvijas čempionātam medaļas nodrošina Latvijas badmintona federācija
11.2. Apbalvošana notiks turnīra noslēguma ceremonijā, 10.oktobrī, pēc nālspēlēm
11.2.1. Sponsoru sarūpētās balvas tiek piešķirtas tikai tiem spēlētājiem, kas piedalās
apbalvošanas ceremonijā. Spēlētājiem, kas nepiedalās apbalvošanas ceremonijā,
medaļas tiek nosūtītas uz viņam tuvāko pakomātu ar “DPD” kurjera starpniecību
12. APDROŠINĀŠAN
12.1. Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs
12.2. Turnīra laikā būs iespējams saņemt pirmo medicīnisko palīdzību
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13. COVID-19 EPIDEMIOLOĢISKĀ DROŠĪBA:
13.1. Atbildīga persona par Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu ir
Latvijas čempionāta Galvenais tiesnesis
13.2. Sacensību norises vietā sacensību laikā var atrasties tikai personas ar
sadarbspējīgs digitālo Covid-19 serti kātu, tai skaitā:
13.2.1. Serti kāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
13.2.2. Serti kāts par Covid-19 izslimošanas faktu.
13.2.3. Serti kāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem.
Lpp. Nr 3 no 4

13.3. Sacensību norises vietā sacensību laikā var atrasties tikai personas, kas sacensību
norises dienā ir elektroniski aizpildījušas e-formu Apliecinājums par Latvijas badmintona
čempionāta dalībnieka atbilstību Epidemioloģiskās drošības prasībām
13.4. Sacensību dalībniekus, kas neievēro Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasības,
sākotnēji brīdina Galvenais tiesnesis
13.4.1 Atkārtota brīdinājuma gadījumā dalībnieks tiek izraidīts no sacensību norises
vietas, šī spēlētāja rezultāti tiek anulēti, iemaksāta dalības maksa netiek atgriezta.
13.5. Sacensībās tiek rīkotas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”, tai skaitā:
13.5.2. (40.32 1.) sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā
kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē
(norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);
13.5.3. (40.32 2.) sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas serti kātu vai ar apliecinājumu (papīra vai
digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4.
apakšpunktu pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs;
13.5.4. (40.32 3.) sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem;
13.5.5. (40.32 4.) sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas
(ieskaitot sportistus un nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises
nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 32.12 1. apakšpunktā
minētajā gadījumā – neieskaitot skatītājus);
13.5.6. (40.32 5.) iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek
ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot
sportistus sporta sacensību norises laikā);
13.5.7. (40.32 6.) vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai
sportistus apkalpojošie sporta darbinieki ziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem
vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta
sacensību norises laikā);
13.5.8. (40.32 7.) piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
13.5.9. (40.32 8.) tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana;
13.5.10. (40.32 9.) apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli

Nozīmīgākie termiņi un datumi:
2021/09/20 plkst. 24:00 - Latvijas badmintona reitings kvali kācijai un izlikšanai
2021/10/04 plkst. 24:00 - Termiņš Treneru komisijai izlemt par jauniešu pielaišanu
2021/10/05 plkst. 18:00 - Pieteikšanās termiņš
2021/10/05 plkst. 20:00 - Tiek publicēts pieteikto spēlētāju saraksts reitinga secībā
2021/10/06 plkst. 22:00 - Tiek publicētas spēļu tabulas ar laikie
2021/10/09 plkst. 11:00 - Spēļu sākums sestdien, 9.oktobr
2021/10/10 plkst. 09:00 - Spēļu sākums svētdien, 10.oktobrī
2021/10/10 plkst. 18:00 - Fināli un apbalvošana
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