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Latvijas Badmintona federācijas Valdes lēmums
“Par spēlētāju nesportiskas rīcības ierobežošanu”
Lai mazinātu nesportiskās rīcības klātesamību badmintonā, un veicinātu sportisku un
cieņpilnu savstarpējo attiecību atmosfēru, kā arī rādītu pozitīvu piemēru jaunajiem
spēlētājiem un badmintona līdzjutējiem, Latvijas Badmintona federācijas Valde nolemj:
1) Piemērot naudas sodu spēlētājiem vai tos komandējošām organizācijām par Latvijas
Republikas teritorijā notiekošo sacensību laikā piešķirtām kartiņām (Dzeltenā vai Sarkanā
kartiņa) atbilstoši badmintona spēles noteikumiem “Par nesportisku rīcību”:
1. Par katru piešķirto Dzelteno kartiņu naudas sodu EUR 25 apmērā;
Dzelteno kartiņu var piešķirt turnīra Galvenā tiesneša nozīmēts Paaugstinājuma tiesnesis.
Dzelteno kartīti var piešķirt arī turnīra Galvenais tiesnesis, ja nav Paaugstinājuma tiesnešu.

2. Par katru piešķirto Sarkano kartiņu naudas sodu EUR 50 apmērā;
Sarkano kartiņu var piešķirt tikai turnīra Galvenā tiesneša nozīmēts Paaugstinājuma tiesnesis.

3. Par pārējiem pārkāpumiem gan spēlētājiem, gan treneriem tiek piemērots
naudas sods atbilstoši Pasaules Badmintona Federācijas (turpmāk tekstā –
BWF) noteiktajam cenrādim, dalot noteikto soda naudas apmēru ASV dolāros
(skaitli) ar desmit, piemērojot Eiro valūtas apzīmējumu.
Saite uz sākotnējo dokumentu angliski un latviski atrodama LBF mājaslapā: GCR Appendix 11,
Table of Offences and Penalties http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=329
Disciplinārlietu var ierosināt turnīra Direktors un Galvenais tiesnesis, gan arī ikviens no LBF
Disciplinārlietu komisijas locekļiem. LBF Disciplinārlietu komisija lēmumu pieņem 3 dienu laikā.

4. Spēlētājiem piedaloties Latvijas Republikā un ārzemēs notiekošajās BWF
kalendārā iekļautajās sacensībās tiek piemēroti BWF sākotnēji noteikti sodu
naudas apmēri un to piešķiršanas priekšnosacījumi;
5. Maksa par piešķirto kartiņu “Par nesportisku rīcību” jāveic 30 dienu laikā.
Gadījumā, ja spēlētājs, vai viņu pārstāvošā organizācija nav veikusi soda
naudas apmaksu, spēlētājs netiek pielaists pie LBF reitinga sacensībām (tai
skaitā pie izlozes) līdz brīdim, kamēr LBF nav saņēmusi maksājumu
apliecinošu dokumentu.
6. Spēlētājam ir tiesības pārsūdzēt viņam piešķirto kartiņu “Par nesportisku
rīcību” LBF Disciplinārlietu komisijai 3 dienu laikā pēc sacensībām.
Pārsūdzība neatcels sacensību rezultātus, tai skaitā spēles rezultātu, bet var
mainīt soda naudas apmēru vai izvēlēties citu soda veidu.
2) Izveidot LBF Disciplinārlietu komisiju, un apstiprināt to šāda sastāvā: Anatolijs Trocenko,
Dace Šneidere, Dāvis Lozda, Juris Krūmiņš un Mareks Gruškevics (priekšsēdētājs).
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