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1. Mērķis un uzdevums
Popularizēt badmintona spēli Latvijas skolēnu vidū.
Noteikt spēcīgākos badmintona spēlētājus Latvijas skolu klasēs
Veicināt lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vidū.
2. Sacensību vadība
Sacensības organizē un vada:
Latvijas Badmintona federācija (LBF)
www.badminton.lv; Twitter; Facebook
Latvijas Skolu sporta federācija (LSSF)
www.lssf.lv; Twitter; Facebook
Sacensību Galvenais tiesnesis - Kristians Rozenvalds, tel.: 29546666
Ģenerālsponsors: Atrakciju un piedzīvojumu parks “Adventures’ Zone”
Sponsori: “Astarte Nafta”, “Megogo” un “Evelatus”.
Informācijas sponsors: Inbox.lv
3. Vieta un laiks
Sacensības notiks no 2020.gada 05.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim.
Vieta: Latvijas skolu sporta zāles, sporta stundu laikā.
4. Sacensību dalībnieki un nosacījumi
Sacensībās piedalās ikvienas Latvijas vispārizglītojošās skolas klase,
neatkarīgi no vecuma, kura Covid-19 ierobežojošajos apstākļos turpina
mācības klātienē, tai skaitā notiek sporta stundas.
Minimālais klases turnīra dalībnieku skaits ir 8 dalībnieki.
Klases turnīrs var notikt zēniem un meitenēm atsevišķi.
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Klases turnīrs var notikt formātā un apstākļos, kas neatbilst Pasaules
badmintona federācijas badmintona noteikumiem, tai skaitā:
Var spēlēt ne divus setus līdz 21 punktam;
Badmintona laukums var būt nestandarta, atkarībā no iespējām skolā, tai
skaitā laukums var būt īsāks (nevis 13,40 m) un šaurāks (nevis 5,18 m).
Jaunākas vecuma grupās var spēlēt arī uz 1/2 laukuma (platums 3 m).
Badmintona līniju vietā var būt arī marķieri. Galvenais nosacījums, ka
abiem spēlētājiem ir redzams, kur un kā beidzās laukums.
Var izmantot gan spalvu bumbiņas gan neilona. Galvenais nosacījums,
ka visas spēlēs visiem spēlētājiem tiek nodrošinātas ar līdzvērtīgu
inventāru.
Sacensības var notikt gan kā grupas turnīrs, gan arī vienmīnusa zaros.
5. Sacensību organizēšanas nosacījumi
Sacensību rīkotājam nav pienākums informēt Sacensību vadību par plānoto
turnīru, taču, ja tas iespējams, lūgums nosūtīt informāciju arī par plānoto turnīru
uz e-pastu: klase@badminton.lv, lai Sacensību vadība ir informēta par gaidāmo
notikumu, tai skaitā ziņot par to Badminton.lv lapā un sociālajos tīklos.
Turnīru klasē var iniciēt gan skolas skolotāji, gan skolēni un vecāki, taču
atbildīgais par turnīra norisi ir skolas sporta skolotājs.
Lai turnīrs tiktu piereģistrēts Sacensībās, sporta skolotājam ir 72h laikā pēc
turnīra norises, jānosūta uz klase@badminton.lv:
turnīra tabulas. Tas var būt gan kā exel vai word vai pdf fails, kā arī ar
telefonu veikta fotogrāfija. Tabulās jābūt redzamam rezultātam un skolēna
vārdam un uzvārdam. Klāt jāpievieno (var arī tabulā) informācijai par
turnīra norises vietu un laiku, skolu un klasi.
Ja turnīrs ir atsevišķi zēniem un meitenēm, tad tās ir divas dažādas
tabulas
Jāpievieno arī skolotāja vārds un uzvārds, e-pasts un telefons, lai
Sacensību vadība var tālāk kontaktēties par balvas nodošanu u.c.
Uzvarētāja foto (tikai 1.vietas ieguvējs).
Ja turnīrs ir atsevišķi zēniem un meitenēm, tad tās ir divas dažādas
fotogrāfijas.
Skolēna telefona numuru un e-pastu nav nepieciešams nosūtīt, jo balvas
nodošana u.c. organizatoriskie jautājumi tiks risināti tikai ar skolotāja
starpniecību
Kā papildinājums, vēlams, bet nav obligāti atsūtīt ar telefonu filmētu video
fragmentu no finālspēlēs vai arī pēcspēlēs video interviju ar uzvarētāju.
Iesūtītie video piedalīties atsevišķā video konkursā.
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6. “Evelatus” video un foto konkurss
Konkursā tiek noskaidrots, kurš foto un/vai video ir skatīts visvairāk reizes.
Foto un video, kurā izmantots Sacensību logo, saņem papildus 100 balsis.
atsevišķi tiek vērtēti foto un video
7. Termiņi
No 2020.gada 5.novembra līdz 31.decembrim skolās notiek klašu turnīri.
Līdz 2021.gada 8.janvārim visas iesūtītas fotogrāfijas un video tiek apkopotas
Inbox.lv foto un video galerijās.
Līdz 31.janvārim notiek “Evelatus” video un foto konkurss.
2021.gada 1.februārī tiek paziņoti “Evelatus” video un foto konkursa uzvarētāji.
8. Balvas un apbalvošana
Ikviena klases turnīra uzvarētājs (1.vieta) saņems balvu no “Adventure' Zone” A zonas atrakciju 2h izmantošana €19 vērtībā tirdzniecības parkā “Alfa”, t.sk.:
Nindzja šķēršļu josla;
Klinšu kāpšanas sienas;
Tīklu parks un pasaku labirints;
Batuti un slidkalniņi.
Ikviens sporta skolotājs, kurš noorganizējis kaut vienu turnīru, saņems balvu no
“Megogo” - "Kino un TV" abonements uz 3 mēnešiem €23,97 vērtībā, tai skaitā
vairāk nekā 100 TV kanāli un vairāk nekā 10000 filmas.
Ikviens sporta skolotājs, kurš noorganizējis kaut vienu turnīru, saņems balvu no
“Astarte Nafta” - “Astarte” klienta karti, kā arī par katru noorganizēto turnīru
bezmaksas vienu XL karsto dzērienus no kafijas automātā DUS “Astarte Nafta”,
tai skaitā: Kafija, Espreso, Latte, Moka, Kapučīno un Karstā šokolāde.
“Evelatus” foto un video konkursa uzvarētājs saņems balvu no “Evelatus”.
Sporta skolotājs, kura iesūtītais foto vai video būs uzvarējis “Evelatus” foto un
video konkursā, saņems balvā “Evelatus Universal Bluetooth Speaker”.
Ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus, visas balvas klašu turnīru
uzvarētājiem un skolotājiem tiks izsūtītas elektroniski vai ar kurjerpastu.
Informācija par balvām var tikt precizēta un papildināta īpaši izveidotā sadaļā
“Adventures’ Zone turnīrs” interneta lapā Badminton.lv.
9. Dalības maksa un finansējums
Sacensības skolām un skolēniem ir bezmaksas.
Sacensību norisi līdzfinansē Latvijas Sporta federāciju padome, saskaņā ar
konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes
sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 2020.gadā.

