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Latvijas Badmintona federācijas
Valdes lēmums
"Par Latvijas čempionātu jauniešiem un junioriem”
Latvijas Badmintona federācija Valde nolemj:
1) Nodalīt Latvijas čempionātu jauniešiem no Latvijas čempionāta junioriem, lai ļautu visiem
jauniešiem vismaz no U15 vecuma piedalīties arī Latvijas čempionātā junioriem, kā arī lai
Latvijas čempionātā jauniešiem mazinātu saspiestību un pēc iespējas vairāk izspēles varētu
organizēt apakšgrupās.
2) Latvijas čempionātos jauniešiem un junioriem var piedalīties Latvijā pastāvīgi dzīvojoši
jaunieši un juniori, kuri ir iegādājušies Latvijas Badmintona federācijas licenci.
3) Latvijas čempionātā jauniešiem spēles sākotnēji organizēt apakšgrupās, un iespēju robežās
izspēlēt apakšgrupās arī spēles 1/4 fināla vietā, kā arī nosakot pirmās četras vietas, kā tas bija
Latvijas jaunieši Olimpiādē Valmierā.
4) Latvijas čempionātā junioriem spēlēt pēc izslēgšanas (vienmīnusa sistēmas), taču noskaidrojot
visas vietas.
5) Organizēt Latvijas čempionātu jauniešiem divos atsevišķos pasākumos, vienu U11 un U15
grupām, otru U13 un U17 grupām.
6) 2015. un 2016.gadā apstiprināt šādas vecuma grupas:
2015.gadā U11 - 2005.gads un jaunāki;
2016.gadā U11 - 2006.gads un jaunāki;
2015.gadā U13 - 2003.gads un jaunāki;
2016.gadā U13 - 2004.gads un jaunāki;
2015.gadā U15 - 2001.gads un jaunāki;
2016.gadā U15 - 2002.gads un jaunāki;
2015.gadā U17 - 1999.gads un jaunāki;
2016.gadā U17 - 2000.gads un jaunāki;
2015.gadā U19 - 1997.gads un jaunāki;
2016.gadā U19 - 1998.gads un jaunāki.
7) 2015.gadā arī turpmāk vienu no Latvijas čempionāta jauniešiem pasākumiem organizēt kādā
no reģioniem, otru Rīgā vai Pierīgā.
8) 2015.gadā un 2016.gadā Latvijas čempionātu junioriem (U19) organizēt Siguldā.
9) 2015.gadā Latvijas čempionātus jauniešiem organizēt novembrī, bet Latvijas čempionātu
junioriem (U19) organizēt decembrī.
10) Sākot ar 2016.gadu Latvijas čempionātus jauniešiem organizēt pavasarī, aprīlī vai maijā, bet
Latvijas čempionātus junioriem organizēt novembrī vai decembrī.
11) Latvijas čempionātu jauniešiem un Latvijas čempionātu junioriem organizēšanu uzticēt Latvijas
badmintona klubiem, sadarbību un atbildību par konkrēto turnīru nosakot ar Līgumu starp
Latvijas Badmintona federāciju un turnīra rīkotāju.
12) Piešķirt Latvijas čempionāta jauniešiem un Latvijas čempionāta junioriem vajadzībām
līdzfinansējumu 450 eiro par katru posmu, tai skaitā turnīra organizētājiem 300 eiro, kā arī 150
eiro par medaļām un balvām, reklāmas un publicitātes materiāliem.
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