Apstiprinu
Rīgas rajona SIC vadītājs
_______________Ē.Goba
2008.gada _______________
RĪGAS RAJONA UN SIGULDAS BK /SIGULDAS SS
6. ATLĀTAIS STARPTAUTISKAIS ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ.
INČUKALNĀ, 13.-14.SEPTEMBRĪ.
1. Sacensību organizators. Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs un
Siguldas BK/ Siguldas SS.
2. Mērķis un uzdevumi. Noskaidrot labākos badmintona spēlētājus un
popularizēt badmintonu Rīgas rajonā, piesaistīt ārzemju
badmintonistus.
3. Vieta un laiks. 13.-14.09.2008.
Inčukalna sporta kompleksā, Zvaigžņu ielā 2a.
4. Dalībnieki. Visi Latvijas badmintonisti un uzaicinātie ārzemju
spēlētāji.
5. Sacensību sarīkošanas kārtība.
Vienmīnusa sistēma saskaņā ar WBF noteikumiem ar visu vietu
noskaidrošanu. (MS, WS, MD, WD, MX).
Sestdien, 13.septembrī,
pl. 10.00 vīriešu un sieviešu vienspēles
~pl.20.00. plānotais sacensību nobeigums
Svētdien, 14.septembrī
pl. 10.00. dubultspēles, jauktās dubultspēles.
~pl.18.00. apbalvošanas ceremonija.
6. Uzņemšanas noteikumi. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku
komandēšanu uz sacensībām un nodrošināšanu ar sporta inventāru
sedz komandējošā organizācija vai paši spēlētāji. Izdevumus
sacensību sarīkošanai sedz Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs un
Siguldas BK.
7. Dalības maksa. Vienspēles - Ls 4,00. Dubultspēles un jauktās
dubultspēles - Ls 2,00 katram dalībniekam.
Jauniešiem (1990.dz.g. un jaunākiem) vienspēles - Ls 3,00.
Dubultspēles un jauktās dubultspēles - Ls 1,50 katram dalībniekam.
8. Pieteikumi. Līdz 08.09.2008.
Adrese: A.Gureckis, Kr.Barona 2.-5., Sigulda, LV-2150.
Tālrunis: 29265140, 67972195, Fakss: 67970207
E-pasts: ainarsgureckis@inbox.lv vai ainarsg@tvnet.lv

Par pieteikta dalībnieka atsaukšanu no sacensībām var paziņot ne
vēlāk kā 12.09.2008. pl.10.00
9. Citi noteikumi.
*Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām.
*Pie sacensībām nepielaidīs spēlētājus, kuru sporta apavu zoles bojā
sporta zāles grīdu vai atstāj uz tās tumšas svītras.
*Sporta tērps īsais (vēlams vienkrāsains) un atbilstošs (šorti, T-krekls)
badmintona spēlei. Dubultspēļu pāriem vēlams vienāds sporta tērps.
*Inčukalna sporta kompleksā iespējams izmantot 25 m peldbaseinu un
saunu, darbojas kafejnīca.
*Katram sacensību dalībniekam nepieciešma veselības apdrošināšanas
polise.
* Katrs dalībnieks vai viņa komandējošā organizācija ir atbildīga par
čempionātam pieteikta spēlētāja veselības stāvokli.
9. Naktsmītnes.

Pasūtīt līdz 08.09.2008.
Viesnīca: Ls 10,00 (vietu skaits ierobežots) - Ls 30,00
(arī Siguldā)

10.Apbalvošana. Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā spēļu kategorijā
apbalvo ar medaļām un diplomiem. Uzvarētājus ar balvām.
11. Informācija. SBK mājas lapā www.sigbadminton.lv
Tālrunis: 29265140, 67972195
Fakss: 67970207
E-pasts: ainarsgureckis@inbox.lv
ainarsg@tvnet.lv

LAIPNI LŪDZAM UZ INČUKALNU!

