Latvijas kauss
badmintonā jauniešiem
NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Latvijas jkauss badmintonā jauniešiem (Latvijas kauss) ir daudzu posmu
sacensības, lai noskaidrotu Latvijas spēcīgākos jauniešu attiecīgajā vecuma
grupā.
1.2. Latvijas kausa statusu var piešķirt gan iepriekš kalendārā izsludinātiem
jauniešu turnīriem, tai skaitā Latvijas čempionātam jauniešiem, gan arī Latvijas
kausa posms var būt kā patstāvīgs badmintona turnīrs jauniešiem ar atsevišķu
nolikumu.
1.3. Latvijas kausa sezona notiek kalendārā gada ietvaros no 1.janvāra līdz
31.decembrim.
1.4. Latvijas kausa posmu skaits sezonā nevar pārsniegt 6.
1.5. Latvijas kausa posmu organizatorus, norises laiku un norises vietu nosaka
Latvijas badmintona federācija.
1.6. Latvijas kausa posmi tiek izziņoti Latvijas badmintona kalendārā, sadaļā
“Koeficients” norādot, ka tas ir Latvijas kausa posms ar fiksētu reitingu. Posmu
datumi tiek izziņoti vismaz 50 dienas pirms Latvijas kausa posma.
1.7. Oficiālā informācija par Latvijas kausu tiek publicēta Latvijas badmintona
federācijas interneta lapā Badminton.lv īpaši izveidotā sadaļā Latvijas kauss
jauniešiem. Tur tiek publicēti gan plānoti Latvijas kausa posmi, iepriekšējo posmu
rezultāti, galvenā tiesneša ziņojumi, kā arī tā brīža kopvērtējuma tabula.
1.8. Par Latvijas kausu atbildīgā persona ir Latvijas badmitnona federācijas
Valdes locekle un Treneru padomes vadītāja, šobrīd - Diāna Šavalgina. Atbidīgā
persona kā Latvijas kausa komisārs var vienpersoniski lemt par šī Nolikuma
traktēšanu, ārkārtas apstākļos pieņemt lēmumu par atkāpēm no Nolikuma, risināt
strīdus par šī Nolikuma piemērošanu, posmu rezultātiem un kopvērtējumu.
2. POSMU ORGANIZATORI
2.1. Latvijas kausa posmus var pieteikties organizēt ikviena Latvijas badmintona
federācijas dalīborganizācija, kura apņemas ievērot Latvijas kausa nolikumu, kā
arī Latvijas badmintona reitinga nolikumu un Latvijas badmintona sacensību
sarīkošanas noteikumus.
2.2. Latvijas badmintona federācija var noteikt ierobežojumu uz noteiktu laiku
kādam no klubiem rīkot Latvijas kausa posmus, gadījumā, ja klubs nav ticis galā
ar saviem pienākumiem iepriekš, rīkojot Latvijas badmintona federācijas turnīrus,
tai skaitā Latvijas čempionātus, Latvijas kausa jauniešiem posmus u.c. turnīrus.

3. POSMU GALVENAIS TIESNESIS
3.1. Uz katru no posmiem Latvijas badmintona federācijas nozīmētais Latvijas
badmintona federācijas Valdes locekļa un Tiesnešu komisijas vadītāja (šobrīd
Gunārs Lūsveris) nozīmē Galveno tiesnesi. Gadījumā, ja Latvijas kausa posms
notiek vienlaicīgi ar Latvijas čempionātu jauniešiem kādā no vecuma grupām, tad
attiecīgā Latvijas čempionāta Galvenais tiesnesis automātiski ir arī Latvijas
kausa attiecīgā posma galvenais tiesnesis.
3.2. Galvenā tiesneša pienākumi:
3.2.1. apstiprināt turnīra tabulas, tai skaitā to atbilstību reitingam, lai tabulas
netiek pašrocīgi samainītas, kā arī apstiprināt posma rezultātus.
3.2.2. nodrošināt, ka Latvijas kausa jauniešiem posms notiek atbilstoši Pasaules
badmintona federācijas apstiprinātajiem badmintona noteikumiem, turnīra
nolikumam, Latvijas badmintona reitinga nolikumam un Latvijas badmintona
sacensību sarīkošanas noteikumiem, kā arī tiek ievēroti citi noteikumi, kurus
apstiprinājusi Latvijas badmintona federācija.
3.2.3. pēc turnīra 24h laikā nosūtīt rīkotājiem un Latvijas badmintona federācijai
oficiālu ziņojumu, saskaņā ar Latvijas badmintona federācijas Valdes locekļa un
Tiesnešu komisijas vadītāja (šobrīd Gunārs Lūsveris) apstiprinātu veidlapu.
3.3. Latvijas kausa jauniešiem posma organizators ir atbildīgs par transporta un
uzturēšanas izdevumu kompensēšanu Galvenajam tiesnesim €30 apmērā.
4. PIETEIKUMI
4.1. Ja Latvijas kausa jauniešiem posms notiek sestdienā, tad pieteikšanās uz
Latvijas kausa posmu ir iepriekšējās trešdienas plkst. 22:00. Gadījumā, ja
Latvijas kausa posms notiek citā dienā, tad pieteikšanās termiņš attiecīgi mainās.
4.2. Pieteikumi uz Latvijas kausa jauniešiem posmu ir nosūtāmi elektroniski uz
e-pasta adresi: pieteikumi@badminton.lv. Pieteikumā jānorāda turnīrs, spēlētāja
vārds un uzvārds, klubs, dzimšanas gads, un spēļu kategorijas.
4.3. Elektroniskā piekļuve e-pastam pieteikumi@badminton.lv uz pieteikšanās
periodu tiek piešķirta gan posma Galvenajam tiesnesim, gan arī konkrētā posma
direktoram.
5. KATEGORIJAS UN VECUMA GRUPAS
5.1. Latvijas kausā tiek izspēlētas tikai vienspēles A un B meistarības grupās.
Latvijas kausa jauniešiem kopvērtējumā tiek noskaidroti uzvarētāji piecās
vecuma grupās - U11, U13, U15, U17, U19.
5.2. Ja vienlaicīgi ar Latvijas kausa posmu notiek Latvijas Čempionāts
jauniešiem kāda no vecuma grupām, tad konkrētā Latvijas kausa posmā šī
vecuma grupa netiek iekļauta, jo kopvērtējumā tiek iekļauti Latvijas čempionāta
rezultāti.
5.3. Spēlētājiem ir noteikts ierobežojums piedalīties ne vairāk kā trijās kategorijās
un ne vairāk kā 10 spēlēs vienā dienā. Ierobežojums attiecas ne tikai Latvijas
kausu, bet kopumā uz visiem turnīriem, kas notiek vienlaicīgi un paralēli ar
konkrēto Latvijas kausa posmu, t.sk. arī Latvijas čempionātiem.
6. DALĪBAS MAKSA
6.1. Latvijas kausa jauniešiem dalības maksa tiek ierobežota līdz €6 no cilvēka
par vienspēlēm. Posmu organizatori var noteikt arī zemāku dalības maksu.
6.2. Dalības maksa tiek maksāta ar pārskaitījumu, ieskaitot to Latvijas
badmintona federācijas bankas norēķinu kontā, maksājuma uzdevumā norādot

spēlētāja vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, pieteikto vecuma un meistarības
grupu. Nepieciešamības gadījumā Latvijas badmintona federācija var piestādīt
rēķinu, un tad apmaksa jāveic saskaņā ar šo rēķinu.
6.3. Saskaņā ar Latvijas badmintona reitinga nolikumu, visiem Latvijas kausa
jauniešiem dalībniekiem ir jābūt licencētiem. Gadījumā, ja spēlētājam nav
licences, tad viņam, vienlaicīgi ar dalības maksu, ir jāveicarī maksājums par
vienreizējo licenci (jauniešiem €1) vai licenci uz 12 mēnešiem (jauniešiem €5).
6.4. Saskaņā ar Latvijas badmintona federācijas un Latvijas Sabiedrības
integrācijas fonda līgumu, daudzbērnu ģimeņu bērniem dalības maksa ir
samazināma par 50%. Daudzbērnu ģimeņu bērniem Latvijas badmintona
licences ir bezmaksas.
7. INVENTĀRS
7.1. Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām, kuras nodrošina paši dalībnieki vai
to pavadošās organizācijas.
7.2. U11 un pārējo vecumu B meistarībās grupās pēc abpusējas vienošanās
drīkst izmantot neilona bumbiņas.
7.3. Turnīra rīkotājam jānodrošina iespēja uz vietas iegādāties badmintona
bumbiņas, vēlams arī citu badmintona inventāru, kā arī stīgošanas serviss.
8. IZSPĒLES SISTĒMA
8.1. Sacensības notiek pēc BWF (Starptautiskās Badmintona Federācijas) spēkā
esošajiem badmintona noteikumiem un saskaņā ar Latvijas badmintona reitinga
nolikumu un šo nolikumu.
8.2. Izspēles sistēma tiek veidota tā, lai nodrošinātu spēlētājiem pēc iespējas
vairāk līdzvērtīgas spēles. Kā izvēle Nr. 1. ir posma organizēšana divās kārtās,
pirmajā kārtā izspēlējot grupu turnīrus, bet otrajā kārtā uzvarētājus noskaidrojot
izslēgšanas spēlēs. Kā izvēle Nr. 2. ir posma organizēšana vairākās kārtās,
vispirms kvalifikācijas spēles reitingā zemāk stāvošiem, tad nākamā kārtā viņiem
pievienojas jau spēcīgāki u.tml. Kā izvēlē Nr. 3. ir visa posma organizēšana pēc
zaru principa ar izslēgšanas spēlēm.
8.3. Spēlētājiem tiek nodrošinātas vismaz 3 spēles (izņēmums - pretinieka
neierašanās vai atteikšanās no spēles).
8.4. Spēlētāji tiek izlikti atbilstoši savām vietām jaunākajā Latvijas badmintona
reitingā.
8.5. Gadījumā, ja kādā no kategorijām un vecuma grupām ir pieteikti spēlētāji no
ārzemēm, tad attiecīgajā kategorijā un vecuma grupā turnīrs tiek organizēts
sākotnēji rīkojot grupas turnīrus, bet pēc tam izslēgšanas spēles. Latvijas
spēlētāji sākotnēji tiek sagrupēti apakšgrupās atsevišķi, saskaņā ar Latvijas
badmintona reitingu. Pēc tam apakšgrupās tiek sagrupēti arī ārzemju spēlētāji.
Ārzemju spēlētāju izlikšanai tiek izmantots katras valsts nacionālais reitings.
Vienādas reitinga vietas gadījumā, piemēram 1. vieta Lietuvā un 1. vieta Igaunijā,
augstāk tiek izlikts spēlētājs, kura valsts atrodas augstāk BWF pasaules valstu
reitingā.
8.6. Spēļu plānošanas laikā, kā arī jau turnīra laikā, Galvenais tiesnesis var
pieņemt lēmumu neizspēlēt spēles par beidzamajām vietām.
8.7. Plānojot spēļu secību, prioritāte Nr. 1. ir Latvijas čempionāts konkrētajā
vecuma grupā, Nr. 2. Latvijas kauss A meistarības grupā, Nr. 3. Latvijas kauss B
meistarības grupā, Nr. 4. citam turnīram, kas notiek vienlaicīgi ar Latvijas kausa
posmu.

8.8. Plānojot spēļu secību, spēlētājiem tiek garantēti atpūtas intervāli starp
spēlēm tikai gadījumos, kad spēlētājs ir pieteicies uz visām trim kategorijām
Latvijas čempionātā, vai arī savā vecuma grupā Latvijas kausā. Taču gadījumā,
ka spēlētājs vienlaicīgi piesakās uz Latvijas kausu vienā vecuma grupā, bet
Latvijas čempionātu dubultspēles citā vecuma grupā vai vēl citā paralēli
notiekošā turnīrā, tad viņam intervāls starp spēlēm netiek garantēts.
9. PRASĪBAS TURNĪRA RĪKOTĀJIEM
9.1. Lai nodrošinātu informāciju par turnīra norisi gan turnīra norises vietā, gan
ārpus tā, turnīra rīkotājiem ir pienākums vismaz reizi stundā Tournamentsoftware
aktualizēt informāciju.
9.2. Turnīrs nevar sākties agrāk kā 9:00 no rīta un turnīra spēles nevar ieilgt
vēlāk kā 21:30.
9.3. Plānojot spēļu un dalībnieku skaitu, turnīra rīkotājiem ir noteikts
ierobežojums, ka uz viena badmintona laukuma turnīra laikā nevar izplānot
vairāk kā 30 spēles (vienas spēles intervāls ne mazāks kā 22,5 minūtes)
9.4. Turnīrā rīkotājiem jānodrošina, ka spēlētājiem un treneriem ir iespēja paēst
siltas pusdienas. Ja ēkā vai 200m no tās nav iespēja paēst, tad turnīra rīkotājam
jānodrošina silta ēdiena maksas piegādi uz turnīra norises vietu
10. KOPVĒRTĒJUMS
10.1. Kopvērtējumā tiek skaitīti dalībnieku iegūtie punkti: ja seši posmi, tad
ieskaita 4, ja 4 vai 5 posmi, tad labākos 3, ja tikai 3 posmi, tad labākos 2.
10.2. Kopvērtējums tiek apkopots pēc katra posma un publicēts LBF mājas lapā.
10.3. Vienādu punktu skaita gadījumā noteicošie ir Latvijas čempionāta posma
rezultāti. Ja abi spēlētāji nav piedalījušies Latvijas čempionātā, tad noteicošie ir
Latvijas kausa pēdējā posma rezultāti.
10.4. Latvijas kausa pēdējā posmā punktu skaits ir līdzvērtīgs ar Latvijas
čempionātā izcīnamo punktu skaitu attiecīgajā vecuma grupā.
10.5. Kopvērtējumā tiek iekļauti Latvijas badmintona reitinga punkti, kurus
spēlētājs ir izcīnījis attiecīgajā turnīrā, neskaitot reitinga bonusa punktus.
11. BALVAS
11.1. Spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām katrā posmā. Medaļas nodrošina
posma organizatori.
11.2. Kopvērtējuma pirmo 3 vietu ieguvēji katrā vecuma un meistarības grupā
tiek apbalvoti ar kausiem un balvām pēdējā posma laikā.
Kausus un balvas nodrošina Latvijas badmintona federācija.
12. TIESĀŠANA
12.1. Katras spēles zaudētājs liek rezultātu nākamajai spēlei.
12.2. A grupas finālus tiesā Galvenā tiesneša norīkots paaugstinājuma tiesnesis.
12.3. Galvenais tiesnesis var norīkot paaugstinājuma tiesnesi uz jebkuru spēli.
Turnīra rīkotājiem ir iespēja nodrošināt arī 2 līnijtiesnešus uz katru finālspēli.
13. VESELĪBA
13.1. Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs vai
viņa pavadošā persona.
13.2. Posma rīkotāju rīcībā ir jābūt pirmās palīdzības aprīkojumam.

