BALTIJAS VETERĀNU ČEMPIONĀTS
13.06.2015. RĪGA
ORGANIZATORI:

DIREKTORS:

Biedrība „Latvijas Badmintona federācija”
Biedrība „Rīgas Badmintona skola”
Kristaps Bērziņš
Tel. +371 29154033
E-pasts: kristaps@babolat.lv

GALVENAIS
TIESNESIS:
NORISES VIETA:

DATUMS:
BUMBIŅAS:
PIETEIKUMI:

PIETEIKUMU
IESNIEGŠANAS
BEIGU DATUMS:
DALĪBAS MAKSA:

IZLOZE:
LAUKUMI:
DISCIPLĪNAS:

SPORTA CENTRS O. KALPAKA RĪGAS TAUTAS DAIĻAMATU
PAMATSKOLA
SKRINDU IELA 1, RĪGA
www.tdaps.lv
13.06.2015., PLKST. 09.00
Bumbiņas nodrošina paši dalībnieki vai to pavadošās organizācijas.
Sacensībās tiek pieļautas pasaules atzītāko ražotāju
bumbiņas,
priekšroku dodot YONEX „AEROSENSA-50”.
Pieteikumi tiek pieņemti rakstiskā veidā uz norādīto e-pasta adresi:
salvislozda@inbox.lv
Telefons uzziņām – +371 26165818
Pieteikuma veidlapa – pielikumā.
2015. gada 03. jūnijs.
Grupas +30; +35; +40; +45 vienspēles – 12 EUR.
Grupas +50; +55 vienspēles – 10 EUR.
Grupas +60; +65; +70 vienspēles – 8 EUR
Dubultspēles un jauktās dubultspēles visām grupām – 7 EUR.
Dubultspēlēs dalības maksa norādīta vienam dalībniekam.
2015. gada 10. jūnijs.
Interneta vietne: www.badminton.lv un www.tournamentsoftware.com
10 (8 dubultspēlēm).
+30 grupa (1985. g. dz. un vecāki)
+35 grupa (1980. g. dz. un vecāki)
+40 grupa (1975. g. dz. un vecāki)
+45 grupa (1970. g. dz. un vecāki)
+50 grupa (1965. g. dz. un vecāki)
+55 grupa (1960. g. dz. un vecāki)
+60 grupa (1955. g. dz. un vecāki)
+65 grupa (1950. g. dz. un vecāki)
+70 grupa (1945. g. dz. un vecāki)
Dalībnieki var pieteikt sevi tikai vienā vecuma grupā. Savā vecuma
grupā vai jaunākā, izvērtējot savu spēlētprasmi. Dalībnieki dubultspēļu
un jaukto dubultspēļu kategorijās var veidot pārus ar jaunākiem
dalībniekiem. Dubultspēļu un jaukto dubultspēļu pāris tiek pieteikti tajā
vecuma grupā, kurā var piedalīties tā jaunākais dalībnieks.

IZSPĒLES SISTĒMA:

–

Vienspēļu izspēles sistēma: olimpiskā sistēma, veicot izspēli par 1.2. vietu, 3.-4. vietu vai līdz diviem zaudējumiem, laika iespēju
robežās nodrošinot trīs spēles. Neliela dalībnieku skaita gadījumā

–

notiks grupu turnīrs.
Jaukto dubultspēļu un dubultspēļu izspēles sistēma: olimpiskā
sistēma, veicot izspēli par 1.-2. vietu, 3.-4. vietu vai līdz diviem
zaudējumiem, laika iespēju robežās nodrošinot trīs spēles. Neliela
dalībnieku skaita gadījumā notiks grupu turnīrs.

Ja kādā no vecuma grupām pieteikto dalībnieku vai dubultspēļu
pāru skaits ir trīs vai mazāk, organizatori patur tiesības šo
nomināciju pieskaitīt pie nākamās vai iepriekšējās vecuma grupas.
APBALVOŠANA:

MAKSĀJUMI:

APDROŠINĀŠANA:
SAVIESĪGS VAKARS:

Apbalvošana notiks katrā vecuma grupā: sieviešu, vīriešu vienspēlēs,
dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs. Tiks apbalvoti 1.-3. vietu
ieguvēji.
Apbalvošanas ceremonija notiks saviesīgā vakara laikā:
Vasaras kafejnīcā Resto „Terase” Ķīšezera krastā, 13.06.2015., no
plkst. 20.00 Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā.
Turnīra dalības maksu var veikt turnīra norises laikā, kā arī veicot
pārskaitījumu:
Biedrība „Rīgas Badmintona skola”
Reģ. nr. 40008215415
Ozolciema iela 10 k-6 -67, Rīga, LV-1058
Banka: SWEDBANK AS
SWIFT: HABALV22
Konts: LV86HABA0551037353363
Turnīra dalības maksu veicot ar pārskaitījumu, maksājums ir
jāveic līdz 03.06.2015.
Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs
vai viņa pavadošā persona. Turnīra laikā būs pieejams medicīnas
personāls.
Vasaras kafejnīca Resto „Terase” Ķīšezera krastā, 13.06.2015., no
plkst. 20.00. Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga.
www.baltictaste.lv/restorans/resto-terase-pie-kisezera
https://www.facebook.com/pages/Resto-Terase-pieĶīšezera/300428366759635

VIESNĪCAS:

Dalības maksa 23 EUR, dalības maksas maksājums sacensību norises
vietā.
Kafejnīcas piedāvājums un vakara programma pielikumā.
Viesnīcu rezervāciju katrs dalībnieks veic personiski.
Viesnīcas, kas atrodas blakus saviesīgā vakara norises vietai:
1. Viesnīca „Ķeizarmežs”, Ezermalas iela 30, Rīga
www.hotelkeizarmezs.com
2. Sporta centrs „Mežaparks”, Roberta Feldmaņa 11, Rīga
www.scmezaparks.lv
Brauciena laiks no viesnīcām līdz Rīgas centram un turnīra sacensību
vietai:
- Vieglā automašīna – 20 min.
- Sabiedriskais transports – 30 min.
3. Rīgas iespējas rezervēt viesnīcu no 7 EUR
www.booking.com

