Latvijas kauss badmintonā jauniešiem 2022
1. Sacensību mērķi
1.1. Noskaidrot labākos badmintona spēlētājus vecuma grupās no U9-U19
1.2. Motivēt jauniešus piedalīties, spēlējot savā meistarības grupā, kā arī tiekties tikt uz
augstāku meistarības grupu
1.3. Popularizēt badmintonu to jauniešu vidū, kuri ir iesācēji šajā sporta veidā.
2. Organizatori:
2.1. Biedrība Badmintona klubs “Baloži” (Reģ. Nr. 40008277449)
Viesturs Bajārs – tel. 29716026
Jānis Sala – tel. 29334665
3. Atbalstītāji
3.1. Finansē: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un
jaunatnes pārvalde
3.2. BalvasL Squash shop/Karakal
3.3. Balvas: Sia Ananta, Fisher izplatītājs Latvijā
4. Sacensības vietas un laika plānošana
4.1. Vieta: Rimi Olimpiskais centrs, Grostonas iela 6B, Rīga
4.2. Laiks: 2022. gada 01. -02. oktobris
4.2.1. 01. oktobris: no 10:00-20:00
4.2.2. 02. oktobris: no 10:00-18:00
4.2.3. Spēles var sākties agrāk un beigties vēlāk (maksimums 2h), pie liela
dalībnieku pieteikumu skaita.
5. Dalībnieki
5.1. Latvijas kauss jauniešiem tiek organizēts visiem Latvijā un ārvalstīs spēlējošiem
spēlētājiem
5.2. Uzvarētāji tiks noskaidroti 4 meistarības grupās, nedalot jauniešus vecuma grupās,
bet gan meistarības grupās, dodot iespējas visiem jauniešiem spēlēt pret savas
meistarības klases jauniešiem
5.3. Piesakoties, tiek ņemta vērā dalībnieka vieta tās (pieteikšanās) nedēļas LBF reitingā
5.3.1. Dimanta līga – vienspēlēs 1.-20. vieta (U19 reitingā), dubultspēlēs un
jauktajās dubultspēlēs (1.-30. vieta U19 reitingā (vismaz vienam no pāra
jāatbilst šai prasībai))
5.3.2. Zelta līga – vienspēlēs 21-40. vieta (U19 reitingā), dubultspēlēs un jauktajās
dubultspēlēs (31.-60. vieta U19 reitingā (vismaz vienam no pāra jāatbilst šai
prasībai))
5.3.3. Bronzas līga – vienspēlēs zemāk par 41. vietu (U19 reitingā), dubultspēlēs un
jauktajās dubultspēlēs (zemāk par 61. vietu U19 reitingā).
5.3.4. Iespēju līga – visi iesācēji U11 vai mazākā vecuma grupā (spēlē tikai
vienspēles)
6. Izspēles sistēma
6.1. Sacensības notiek pēc BWF (Starptautiskās Badmintona Federācijas) spēkā
esošajiem badmintona noteikumiem, tai skaitā punktu skaitīšanas sistēmu (2 setu

uzvara līdz 21 punktam (30 punktiem)) un saskaņā ar Latvijas badmintona reitinga
nolikumu.
6.2. Spēles sākotnēji tiek organizētas grupās, pēc tam grupu uzvarētāji vai 1. un 2. vietu
ieguvēji spēlē zarā izslēgšanas spēles.
6.3. Tiek noskaidroti arī četri pēdējo vietu ieguvēji, jo tie nākamajās sacensībās, kuras
tiks organizētas kā Latvijas kauss jauniešiem, nevar piedalīties tajā grupā, kurā
spēlēja iepriekšējās sacensībās, bet tiks izlikti vienu grupu zemāk (neatkarīgi no
vietas LBF reitingā)
6.4. Pirmo četru vietu ieguvēji Zelta un Bronzas līgā, nākamajās sacensībās automātiski
tiek pie iespējas spēlēt augstākā grupā (no Bronzas uz Zelta un attiecīgi no Zelta uz
Dimanta līgu), neatkarīgi no vietas LBF reitingā
6.5. Dalībnieki var atteikties (tas jānorāda pieteikuma e-pastā) no spēlēšanas augstākā
grupā, bet nevar pieteikties spēlēt augstākā grupā, ja tas neatbilst nolikuma 5.3.
punktam
6.6. Spēļu plānošanas un turnīra laikā, sacensību organizators un/vai galvenais tiesnesis
var pieņemt lēmumu neizspēlēt spēles par visām vietām (izņemot 6.3. nolikuma
punktu)
6.7. Plānojot spēles tiek ievērtēts atpūtas laiks starp spēlēm vismaz 25 min, un spēļu
skaits vienas dienas laikā nedrīkst pārsniegt 9 spēles
6.8. Dimanta līgas fināli tiks aizvadīti uz specializētā badmintona korta.
7. Pieteikumi un dalības maksas
7.1. Pieteikumi
7.1.1. Pieteikumi tiek iesūtīti uz e-pastu zeltavolans@gmail.com e-pastu, tajā
iekļaujot dalībnieku vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, klubu, kategorijas, kurās
dalībnieks spēlēs, kā arī atbildīgo pilngadīgu personu, kura atbild par
nepilngadīgā dalībnieka uzvedību, rīcību un veselības stāvokli.
7.1.2. Līgu, kurā dalībnieks spēlēs, noteiks attiecīgi pēc nolikuma 5.3 punkta. Par
spēlēšanu “Iespēju līgā”, pieteicējs norāda pie dalībnieka ar attiecīgu atzīmi:
Iespēju līga.
7.1.3. Pieteikuma termiņš ir 2022. gada 23. septembris. Savukārt atteikumu var
nosūtīt līdz 27. septembra 20:00.
7.2. Dalības maksas
7.2.1. Dalības maksas:
7.2.1.1. Viena kategorija 8 eur
7.2.1.2. Divas kategorijas 15 eur
7.2.1.3. Trīs kategorijas 20 eur
7.2.2. Maksājumus par dalību jāveic uz Biedrības Badmintona klubs “Baloži” kontu:
Biedrība Badmintona kluba “Baloži”
Reģ. Nr. 40008277449
konts LV47HABA0551045621375
Banka: AS Swedbank, BIC / SWIFT: HABALV22
8. Tiesāšana
8.1. Galvenais tiesnesis uz abām sacensības dienām tiks nozīmēts mēnesi pirms
sacensībām
8.2. Līnijtiesneši un paaugstinājuma tiesnesis var tikt nozīmēts uz jebkuru spēli
8.3. Spēles tiesā paši spēlētāji (iepriekšējās spēles zaudētājs liek rezultātu nākamai
spēlei)

9. Bumbiņas
9.1. Spēles tiek spēlētas ar spalvu bumbiņām
9.2. Iespēju līgā, Bronzas līgā un Zelta līgā, spēles var tikt spēlētas ar karbona vai neilona
bumbiņām, spēlētājiem par to abpusēji vienojoties
9.3. Bumbiņas nodrošina paši spēlētāji, vai to pavadošās organizācijas
10. Medicīniskā palīdzība/veselība/apdrošināšana
10.1.
Sacensību laikā būs pieejams medicīniskais personāls visas dienas garumā
10.2.
Par dalībnieka veselības stāvokli pirms sacensībām un apdrošināšanu atbild
dalībnieka vecāki un/vai viņa pavadošā organizācija
10.3.
Pieteikumi tiek pieņemti tikai no dalībnieku vecākiem vai pavadošās
organizācijas. Pieteikums kalpo kā apliecinājums, ka veselības stāvoklis ir atbilstošs,
lai dalībnieks varētu piedalīties sacensībās.
11. Apbalvošana
11.1.
Visu līgu pirmo 3 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un uzvarētāji, ar
papildus sarūpētām balvām.

