Apstiprināts (ar labojumiem) 2021.gada 10.septembrī
Latvijas Badmintona federācijas
Valdes loceklis un Jaunatnes komisijas vadītāj
Jānis Sala

Latvijas čempionāts badmintonā jauniešiem
U13, U17, U21 vecuma grupās 2021.gadā.
Nolikums
1. Organizatori:
1.1. Pasūtītājs: Latvijas badmintona federācija
1.2. Rīkotājs: Badmintona klubs “9 pakalni”, sadarbībā ar Talsu novada
sporta skolu.
1.3. Direktors: Edgars Kviesis, kviesisedgars@inbox.lv, +37126460025
1.4. Galvenais tiesnesis: tiks nozīmēts līdz 2021.gada 21.septembrim.
2. Norises vieta un laiks:
2.1. Vieta: Talsu sporta halle
Adrese: K. Mīlenbaha iela 32a, Talsi, Talsu novads, LV-3201
2.2. Laiks:
– sestdien, 2.oktobris 10:00-22:00;
– svētdien, 3.oktobris 10:00-20:00.
3. Tiesāšana:
3.1. Galveno tiesnesi nozīmēs LBF tiesnešu komisijas vadītājs Gunārs
Lūsveris, par to informējot organizatoru, vēlākais, nedēļu pirms turnīra.
3.2. Spēles līdz ½ nāliem tiesā paši spēlētāji. Likt rezultātu var norīkot
Galvenais tiesnesis un/vai sekretariāts.
3.3. Spēles sākot ar ½ nāliem tiesā Galvenā tiesneša norīkots
Paaugstinājuma tiesnesis.
3.4. Finālus tiesā Galvenā tiesneša norīkots Paaugstinājuma tiesnesis un 2
līnijtiesneši. Galvenais tiesnesis var norīkot Paaugstinājuma tiesnesi uz
jebkuru spēli.
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4. Disciplīnas:
4.1. Sacensības vienlaicīgi notiek trijās vecuma grupās:
4.1.1. U11 vecuma grupa (2011.gadā dzimušie un jaunāki)
Vienspēles sestdien, dubultspēles un jauktās dubultspēles svētdien.
4.1.2. U15 vecuma grupa (2007.gadā dzimušie un jaunāki).
Vienspēles svētdien, dubultspēles un jauktās dubultspēles sestdien.
4.1.3. U19 vecuma grupa (2001.gadā dzimušie un jaunāki)
Vienspēles sestdien, dubultspēles un jauktās dubultspēles svētdien.
4.2. Lai disciplīna tiktu iekļauta Latvijas čempionātā, tajā jābūt vismaz 6
piereģistrētiem vienspēļu dalībniekiem vai 4 piereģistrētiem pāriem.

5. Dalībnieki:
5.1. Latvijas čempionātā badmintonā jauniešiem var piedalīties:
5.1.1. Latvijā pastāvīgi dzīvojoši (ar personas kodu) atbilstošā vecuma
spēlētāji;
5.1.2. Ar LBF apstiprinātā Valdes lēmuma (“Par robežpilsētas Valkas/
Valgas spēlētāju dalību Latvijas nacionālajos čempionātos”), atbilstošā
vecuma licenzētie spēlētāji.
5.2. Viens spēlētājs var piedalīties 3 kategorijās: vienspēle, dubultspēle un
jauktā dubultspēle, izvēloties savu vecuma grupu, vai spēlējot augstākā
vecuma grupā jebkuru no kategorijām pēc savas/trenera izvēles.
5.3. Spēles organizatori negarantē 30 minūšu atpūtu starp spēlēm, ja
dalībnieks dažādas kategorijas spēlē dažādās vecuma grupās.
6. Pieteikumi un publicēšanas laiki:
6.1. Pieteikumi tiek pieņemti rakstiskā veidā, tos nosūtot uz e-pastu:
pieteikumi@badminton.lv.
6.2. Pieteikumā jānorāda spēlētāja Vārds, Uzvārds, dzimšanas gads,
pārstāvošā organizācija un kategorijas, kurās spēlētājs vēlas piedalīties.
6.3. Dubultspēlēm var pieteikt tikai pārus
6.4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 28. septembris 21:00
6.5. Līdz 2021.gada 28.septembra plkst. 22:00 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.
6.6. Izspēles tabulas ar spēļu laikiem tiek publicētas līdz 2021. gada
29.septembra 21:00. Tabulas, kas publicētas pirms šī termiņa, ir
uzskatāmas par darba variantu - melnrakstu.
7. Izlikšana un izspēles kārtība:
7.1. Dalībnieki turnīrā tiek izlikti pēc 2020. gada 21.septembra reitinga.
7.2. U15 un U19 vecuma grupās visās disciplīnās turnīri tiek organizēti
zaros, saskaņā ar reitingu.
7.2.1. Ja turnīrā pieteikti vairāk nekā 16 dalībnieki, tad turnīrs tiek
organizēts vairākās kārtās, sagrupējot spēlētājus grozos saskaņā ar
reitingu.
7.3. U11 vecuma grupā:
7.3.1. sākotnēji notiek grupas turnīri, spēlētājus un pārus izkārtojot grupās
saskaņā ar reitingu, pēc tam izslēgšanas turnīrs labākajiem 8 vai 4 (ja
mazāk nekā 10 dalībnieki vai 8 pāri).
7.3.2. Ja turnīra pieteikti tikai pieci vai četri pāri, tad tiek rīkots grupas
turnīrs.
7.4. Ņemot vērā, ka turnīrā piedalās 3 dažādu vecuma grupu spēlētāji,
organizators negarantē izspēles par visām vietām, jo sacensību prioritāte ir
noskaidrot Latvijas čempionāta pirmo trīs vietu ieguvējus.

8. Dalības maksa:
8.1. Dalības maksa par piedalīšanos Latvijas jaunatnes čempionātā ir
8.1.1. €6 - vienspēles
8.1.2. €4 - dubultspēles (vienam dalībniekam par vienu kategoriju).
8.1.3. Piedaloties visās trijās disciplīnās, dalības maksa – 10€
8.1.4. Uzrādot derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes
karte”, dalībniekam piemērojam 50% atlaide no dalības maksas
8.1.5. Turnīra rīkotājs var noteikt īpašu atlaidi Valmieras sporta skolas
audzēkņiem vai spēlētājiem no Valmieras
8.2. Maksājumu par dalību var veikt
8.2.1. ar pārskaitījumu uz biedrības “Latvijas Badmintona federācija” (VRN
40008023393) kontu LV60HABA0551023860064 bankā Swedbank, Kods:
HABALV22
8.2.2. samaksājot uz vietas ar maksājuma karti, izmantojot Latvijas
Badmintona federācijas mPOS karšu termināli
9. Inventārs:
9.1. Turnīra norises vietā ir 8 laukumi dubultspēlēm un 2 vienspēlēm.
9.2. Badmintona bumbiņas nodrošina paši dalībnieki, vai to pavadošās
organizācijas.
9.3. Spēles notiek ar Yonex AS20 spēļu bumbiņām (var spēlēt arī ar Yonex
AS30 un Yonex AS50 spalvu bumbiņām).
9.3.1. Yonex AS20 bumbiņas par īpašu cenu (€24) varēs iegādāties
sekretariātā.
9.4. Spēlēs līdz 1/4 nāliem, abpusējas vienošanās gadījumā, var spēlēt arī
ar Yonex Mavis 2000 neilona badmintona bumbiņām, kuras nodrošina
sacensību rīkotājs.
10. Apbalvošana:
10.1. Apbalvošana notiks vairākas atsevišķās ceremonijās, atsevišķi
vecuma grupām un atsevišķi vienspēlēm, dubultspēlēm un jauktajām
dubultspēlēm.
10.2. Medaļas uzvarētājiem nodrošina Latvijas Badmintona federācija.
10.3. 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.
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11. Apdrošināšana un medicīna:
11.1. Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats
spēlētājs, vai viņa pavadošā organizācija.
11.2 Pieteikums kalpo kā apliecinājums, ka veselības stāvoklis ir
atbilstošs, lai dalībnieks varētu piedalīties sacensībās.
11.3 Turnīra laikā būs iespējams saņemt pirmo medicīnisko palīdzību.

12. Citi pakalpojumi:
12.1. Ēdināšanas iespējas: būs iespēja pasūtīt siltas pusdienas un
vakariņas.
12.2. Nakšņošanas iespējas: sacensību organizētājs piedāvās sarakstu ar
tobrīd pieejamajām naktsmītnēm.
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13. Covid-19 epidemioloģiskās 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.
13.3. Sacensību norises vietā sacensību laikā var atrasties tikai personas,
kas sacensību norises dienā ir elektroniski aizpildījušas e-formu
Apliecinājums par Latvijas U11, U15, U19 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
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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.

