Latvijas kauss dubultspēlēs
pludmales badmintonā
(AirBadminton)

Nolikums
1.

Organizatori
1.1. Latvijas Badmintona federācija.
1.2. Rīkotājs un Galvenais tiesnesis: Kristians Rozenvalds
(E-pasts: kristians@rozenvalds.lv; Tel. 29546666)
1.3. Atbildīgais par turnīra pārraudzību LBF Valdē: Viesturs Bajārs
(E-pasts: info@ananta.lv; Tel. 29716026)

2.

Norises vieta un laiks:
2.1. Vieta: Viesnīca “Minhauzena Unda”, Saulkrastos, Ainažu iela 74
2.2. Laiks: Sestdiena, 2021.gada 3.jūlijs, no plkst. 11:00 līdz 19:00.

3.

Tiesāšana:
3.1. Spēles līdz ½ fināliem tiesā paši spēlētāji. Likt rezultātu var norīkot
Galvenais tiesnesis, tā vietnieks un/vai sekretariāts.
3.2. Spēles sākot ar ½ fināliem tiesā Galvenā tiesneša norīkots
Paaugstinājuma tiesnesis.
3.3. Galvenais tiesnesis var norīkot Paaugstinājuma tiesnesi uz jebkuru
spēli.

4.

Disciplīnas:
4.1. Ja dalībnieku skaits būs pietiekošs (maksimālais dalībnieku skaits
vienā grupā ir 12 pāri, minimālais - 6 pāri), tad sacensības var atsevišķi
var notikt trīs disciplīnas, tās spēlējot šādā secībā:
4.1.1. sieviešu dubultspēles (ne vairāk kā 8 pāri)
4.1.2. jauktajās dubultspēles (ne vairāk kā 12 pāri)
4.1.3. vīriešu dubultspēles (ne vairāk kā 12 pāri)
4.2. Ja dalībnieku skaits ir nepietiekošs, tad Rīkotājs un Galvenais
tiesnesis, kopā ar Atbildīgo par turnīra pārraudzību LBF Valdē, var:
4.2.1. izveidot vienu grupu (ne lielāku kā 16 pāri), kurā spēlē vīriešu,
sieviešu un jauktie pāri;
4.2.2. izveidot divas grupas (ne lielākas kā 12 pāri), tai skaitā vienu
vīriešu, otro jaukto pāru grupu;
4.2.3. izveidot divas grupas (ne lielākas kā 12 pāri), tai skaitā vienu
sieviešu, otro jaukto pāru grupu;
4.2.4. izveidot divas grupas (ne lielākas kā 12 pāri), tai skaitā vienu
vīriešu, otro sieviešu pāru grupu.

5.

Dalībnieki:
5.1. Sacensībās var piedalīties ikviens badmintona spēlētājs, kam LBF
Tiesnešu komisija kā nav noteikusi diskvalifikāciju piedalīties Latvijas
badmintona sacensībās.
5.2. Sacensībās var piedalīties gan Latvijas, gan arī ārvalstu pāri.
5.2.1. Lielas spēlētāju intereses gadījumā Rīkotājs un Galvenais
tiesnesis, kopā ar Atbildīgo par turnīra pārraudzību LBF Valdē var
ierobežot ārvalstu spēlētāju dalību līdz 2 pāriem no vienas valsts
katrā disciplīnā.
5.3. Dalībnieki var pieteikties vairākām disciplīnām, pieteikumā norādot
prioritātes, taču Rīkotājs un Galvenais tiesnesis, kopā ar Atbildīgo par
turnīra pārraudzību LBF Valdē var ierobežot dalībnieku dalību tikai
vienā disciplīnā.

6.

Pieteikumi un publicēšanas laiki:
6.1. Pieteikumi tiek pieņemti rakstiskā veidā, tos nosūtot tikai uz e-pastu:
pieteikumi@badminton.lv
6.2. Pieteikumu nosūtīšanas termiņš ir 2021.gada 30.jūnijs plkst. 22:00.
6.3. Pieteikumā jānorāda:
6.3.1. sacensību nosaukums;
6.3.2. spēlētāja vārds un uzvārds;
6.3.3. spēlētāju e-pasts un telefona numurs;
6.3.4. disciplīnas (prioritārā secībā), kurās spēlētājs vēlas piedalīties.
6.4. Spēļu tabulas ar spēļu laikiem tiek publicētas ceturtdien, 1.jūlijā, līdz
plkst. 12:00 vietnē TournamentSoftware.com.

7.

Izlikšana un izspēles kārtība:
7.1. Ja turnīrā ir pieteikušies vairāk nekā noteikts Nolikuma 4.1. punktā, tad
dalībnieki (pāri) turnīram kvalificējas saskaņā ar Latvijas badmintona
attiecīgās disciplīnas reitingu 2021. gada 29.jūnijā.
7.1.1. Ārpus kārtas kvalificējas ne vairāk kā 2 ārvalstu pāri no vienas
valsts.
7.1.2. Sacensībām nekvalificējušies pāri tiks iekļauti Rezerves listē.
7.2. Ja disciplīnas tiek apvienotas, tad tad dalībnieki (pāri) turnīram
kvalificējas saskaņā ar Latvijas badmintona reitingu 2021. gada
29.jūnijā, ņemot vērā katra spēlētāja labāko reitingu vienā no
apvienotajām disciplīnām.
7.3. Visās disciplīnās turnīra tabulas tiek veidotas zaros.
7.4. Spēles notiej saskaņā ar Pasaules badmintona federācijas
apstiprinātajiem Pludmales badmintona “AirBadminton” noteikumiem,
izņemot:.
7.4.1.Spēles līdz 1/2 fināliem notiek līdz 2 uzvarētiem 11 punktu setiem.
Ja setā rezultāts ir 10:10, tad turpina spēlēt līdz divpunktu
pārsvaram, bet 13.punkts ir izšķirošais.
7.5. Finālspēles visās disciplīnās tiks tiešraidē translētas Youtube kanālā
“Badminton LV”. Spēļu fragmenti tiks tiešraidē translēti arī Latvijas
Badmintona federācijas Facebook lapā.

8.

Dalības maksa:
8.1. Maksājumi par turnīra dalību jāveic līdz 2021.gada 3.jūlijam, norādot
spēlētāja vārdu, uzvārdu un vecuma grupu, ar pārskaitījumu uz
Latvijas Badmintona federāciju (VRN 40008023393), banka:
Swedbank, Kods: HABALV22, konts: LV60HABA0551023860064
8.2. Dalības maksa par vienu spēlētāju vienā disciplīnā ir €5.
8.3. Uzrādot derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību, dalībniekam
piemērojam 50% atlaide no dalības maksas.

9.

Inventārs:
9.1. Turnīra norises vietā ir 2 pludmales badmintona laukumi
9.2. Spēlēs notiek ar pludmales badmintona bumbiņām “AirShuttle”
(sākotnējā 2020.gada versija)
9.3. Pludmales badmintona bumbiņas “AirShuttle” nodrošina rīkotājs, tam
izmantojot Pasaules Badmintona federācijas dāvinājumu pludmales
badmintona AirBadminton popularizēšanai.
9.4. Rīkotāju rīcībā būs 4 skolu programmās “Shuttle time” alumīnija
badmintona raketes ar vieglāku stīgojumu.
Pasaules badmintona federācija iesaka pludmales badmintonu spēlēt
ar raketēm, kas stīgotas ne stiprāk kā 8 kg.

10. Apbalvošana:
10.1. Apbalvošana katrā disciplīnā notiks atsevišķi.
10.2. Medaļas nodrošina Latvijas Badmintona federācija no Pasaules
Badmintona federācijas “Membership Grant” programmas.
10.3. Balvas uzvarētājiem nodrošinās Latvijas Badmintona federācijas un
turnīra sponsori.
11. Apdrošināšana un medicīna:
11.1.Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats
spēlētājs, vai viņa pavadošā organizācija.
11.1.1.Pieteikums kalpo kā apliecinājums, ka spēlētāja veselības
stāvoklis ir atbilstošs, lai varētu piedalīties sacensībās.
11.2.Turnīra laikā tiks nodrošināta iespēja saņemt pirmo medicīnisko
palīdzību.
12. Citi pakalpojumi:
12.1. Pirms un pēc sacensībām, dalībnieki var palikt nakšņot viesnīcā
“Minhauzena Unda”, rezervācijā norādot dalību Latvijas kausā
badmintonā.
12.2. Norises vieta atrodas 190 metrus no jūras krasta.
12.3. Norises vietā būs bezmaksas kafijas un uzkodu galds.
12.4. Dalībniekiem būs iespēja pasutināt siltas pusdienas - no €5 līdz €10.
12.5. Blakus atrodas arī āra basketbola laukums.
12.6. Teritorijā pie pludmales volejbola laukumiem tiks rīkotas arī citas ārā
sporta aktivitātes, nodarbinot spēlētājus, kas tobrīd nespēlē.

13. Epidemioloģiskā drošība
13.1. Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” punktu 32.7 17.3., kas ļauj Sporta
likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju organizētās sporta
sacensības ārtelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
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);
sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem;
sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas
(ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību
norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus);
visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises
nodrošināšanu saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta
darbinieki) tiek akreditētas;
piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
vienu komandu vai sportistu apkalpojošie sporta darbinieki fiziski
nekontaktējas ar citu komandu vai citu sportistu apkalpojošiem sporta
darbiniekiem;
apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli.
13.2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” punktu 32.7 17.3.8., sacensību organizators:
ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās
sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu;
kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas sacensību
laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;
nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko
drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta
darbiniekus par minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta
sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju.
13.3. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” punktu 32.7 17.3.8.3., sacensību organizators:
atrodas sacensību norises vietā to norises laikā;
pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma
sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības
pasākumu īstenošanu sacensībās;
objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā
sacensību norises vietā esošo personu skaitu;
pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodrošina
sacensību dalībnieku datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija)
iesniegšanu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.

