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Latvijas Badmintona federācijas
Valdes lēmums
“Par izmaiņām Reitinga nolikumā”
Latvijas Badmintona federācijas Valde nolemj:
1) Apstiprināt Reitinga nolikumu jaunā redakcijā, iekļaujot šādas izmaiņas:
1. Reitingā iekļaut arī starptautiskus turnīros, kas rīkoti ar LBF līdzdalību, piemēram
Baltijas senioru čempionāts, Baltijas komandu turnīrs u.c.
2. Reitinga turnīros var piedalīties tikai LBF licencēti spēlētāji, bet nelicenzētiem
spēlētājiem ir jāiegādājas vismaz mēneša licence līdz turnīra sākumam
3. Turnīra koeficients tiek piešķirts ne tikai atkarībā no dalībnieku skaita un vecuma,
kā līdz šim, bet arī atkarībā no dalībnieku meistarības grupas.
Ir noteiktas piecas meistarības grupas:
A grupa - spēlētāji reitingā ir ne zemāk par 32 vietu;
B grupa - spēlētāji reitingā ir ne zemāk par 64 vietu;
C grupa - spēlētāji reitingā ir ne zemāk par 128 vietu;
D grupa - spēlētāji reitingā ir zemāk par 128 vietu;
E grupa - iesācēji, kas spēlējuši ne vairāk kā 3 turnīros.
4. Reitingā tiek iekļauti arī 2016.gadā aizsākto Eiriopas U17 turnīru rezultāti.
5. Dubultspēlēs nopelnīto bonusa punktu skaits tiek pieskaitīts katram no pāra
spēlētājiem tikai 50% apmērā.
Bonusu punkti vairs netiek rēķināti par nenotikušām vai nepabeigtām spēlēm.
6. Reitingā tiks iekļauti tikai turnīri, kuros piedalījušies vismaz 6 dalībnieki vienspēļu
turnīrā un 4 pāri dubultspēļu turnīrā.
7. Lai palielinātu atstatumu starp pieaugušo turnīriem un jauniešu, junioru vai senioru
turnīriem, reitinga koeficienti jauniešu, junioru un senioru turnīriem ir būtiski
samazināti, ieviešot jaunus reitinga koeficientus ar daļskaitli
8. Tiek atcelts ierobežojums, ka turnīros, kuri notiek vairākās meistarības vai vecuma
grupās, dalībnieki nevar piedalīties vairākos turnīros paralēli. Turpmāk reitingā tiks
iekļauti visu grupu rezultāti, un to, vai turnīrā ir atļauts spēlēt vairākas vecuma vai
meistarības grupās paralēli, ir jāprecizē konkrētā turnīra nolikumā.
9. Latvijas Olimpiādes badmintona turnīriem noteikt augstāko Latvijas badmintona
reitinga koeficientu - 10, tādu pašu kā Latvijas badmintona čempionāta
finālturnīriem.
2) Publicēt Reitinga nolikuma jauno redakciju LBF interneta lapā 2016.gada 5.augustā.
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