Apstiprināts 2021.gada 15.oktobrī.
Precizēti 2021.gada 3.novembrī.
Latvijas Badmintona federācijas
Valdes loceklis un Atlētu komisijas vadītājs
Viesturs Bajārs

Latvijas čempionāts badmintonā
senioriem 2021.gadā.
Nolikums
1. Sacensību organizācija
1.1. Pasūtītājs: “Latvijas Badmintona federācija” (LBF).
1.2. Organizētājs: Biedrība Badmintona klubs Baloži (info@ananta.lv)
1.3. Sacensību direktors: Viesturs Bajārs (+371 29716026)
1.4. Sacensību galvenais tiesnesis - Andrejs Šlikovs.
2. Mērķis un uzdevumi
2.1. Noskaidrot labākos badmintona seniorus.
2.2. Popularizēt badmintonu Latvijā.
3. Vieta un laiks
3.1. Sacensības notiks 2021.gada 19. un 20.novembrī.
3.1.1. Sacensību sākums piektdien, 19.novembrī - plkst. 10:00.
3.1.2. Sacensību sākums sestdien, 20.novembrī - plkst. 10:00.
3.2. Baložu vidusskolas Sporta kompleksā (Skolas iela 6, Baloži).
4. Dalībnieki
4.1. Dalībnieki tiks iedalīti sekojošās vecuma grupās:
35+ - 1985.gads un vecāki;
40+ - 1980.gads un vecāki;
45+ - 1975.gads un vecāki;
50+ - 1970.gads un vecāki;
55+ - 1965.gads un vecāki;
60+ - 1960.gads un vecāki;
65+ - 1955.gads un vecāki;
70+ - 1950.gads un vecāki;
75+ - 1945.gads un vecāki.
4.2. Dalībnieks vienā kategorijā var spēlēt tikai vienā vecuma grupā.
4.3. Dalībnieks var spēlēt arī jaunākā vecuma grupā.
4.4. Gadījumā, ja kādā vecuma grupā būs pieteikušies mazāk par 4
spēlētājiem vienspēlēs vai 4 pāriem dubultspēlēs, sacensību organizatori
apvienos divas vai pat vairākas vecuma grupas.

5. Uzņemšanas noteikumi
5.1. Sacensībās var piedalīties:
5.1.1. Latvijas pilsoņi un Latvijā pastāvīgi dzīvojošie, tai skaitā ārzemnieki,
kuriem ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta Uzturēšanās
atļauja.
5.1.2. LBF Valdes lēmuma (“Par robežpilsētas Valkas/Valgas spēlētāju dalību
Latvijas nacionālajos čempionātos”), atbilstošā vecuma spēlētāji.
5.2. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku komandēšanu uz sacensībām, sedz
komandējošā organizācija vai paši spēlētāji.
5.3. Piesakoties un startējot čempionātā, spēlētājs pats ir atbildīgs par savu
veselības stāvokli.
6. Sacensību sarīkošanas kārtība
6.1. Sacensības notiks saskaņā ar BWF badmintona noteikumiem 5 spēļu
kategorijās: vienspēles un dubultspēles vīriešiem un sievietēm, jauktās
dubultspēles.
6.2. Sacensību dalībniekus tabulas izliek saskaņā LBF reitingu attiecīgajā
kategorijā 2021.gada 16.novembrī.
6.3. Sacensībās paredzēts izspēlēt visas vietas katrā vecuma grupā, taču
priekšroka spēļu plānošanā ir spēlēm, kurās spēlētāji turpina cīnīties par
medeļām.
6.4. Visi dubultspēļu turnīri norisināsies sacensību pirmajā dienā, piektdien,
19.novembrī, bet sacensību otrajā dienā, sestdien, 20.novembrī norisināsies
visi vienspēļu turnīri.
6.5. Sacensību kārtību nosaka Galvenais tiesnesis, ņemot vērā pieteikušos
dalībnieku skaitu, vienlaicīgi paredzot šādus formātus:
6.5.1. Ja būs 4 vai 5 dalībnieki (pāri), tad visi pāri būs vienā apakšgrupā, un
spēlēs katrs ar katru.
6.5.2. Ja būs 6 dalībnieki (pāri), tiks organizētas divas apakšgrupas.
Apakšgrupu zaudētāji tieksies savstarpējā spēlē par 5.vietu, bet apakšgrupās
1.vietas ieguvējs tiksies pus nālā pret 2.apakšgrupas 2.vietas ieguvēju.
6.5.3. Ja būs 7 vai 8 dalībnieki (pāri), tad sacensību rīkotāji var sadalīt
spēlētājus gan apakšgrupās (pa četri un trīs), gan arī vienmīnusa tabulā.
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7. Dalības maksa
7.1. Dalības maksa:
€8 par dalību vienā kategorijā
€15 par dalību divās kategorijās
€20 par dalību trīs kategorijās
7.1.1. Sacensību dalībniekiem, kuri sacensību dienā var uzrādīt derīgu
Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ ģimenes karte” un, kuri maksā par sevi,
tiek piemērota €3 atlaide dalības maksai, neatkarīgi vai dalībnieks piedalās
vienā, divās vai trīs kategorijās.
7.2. Dalības maksa līdz 2021.gada 18.novembrim ir jāieskaita biedrības
Badmintona klubs “Baloži”, (VRN 40008277449) AS Swedbank kontā
LV47HABA0551045621375.
7.3. Izdevumus sacensību sarīkošanai daļēji sedz arī Latvijas Badmintona
federācija, tai skaitā apmaksājot medaļas.

8. Pieteikumi
8.1. Pieteikšanās termiņš: otrdiena, 2021.gada 16.novembra plkst. 22:00.
8.2. Pieteikumi ir iesūtāmi tikia uz epastu: pieteikumi@badminton.lv.
8.2.1. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, klubs, dzimšanas
gads, mobilā telefona numurs, kategorija un iespējamais pārinieks
dubultspēlēs.
8.3. Ja dalībnieks vēlās spēlēt kādā no pāru kategorijām, bet pieteikšanās
brīdī viņam nav otra pāra spēlētāja, spēlētājs to var norādīt pieteikumā.
8.3.1. Šie “brīvie” spēlētāji tiks pubicēti tabulās “Rezerves listē”.
8.3.2. “Brīvajiem" spēlētājiem, iepazīstoties ar spēlētājiem “Rezerves listē”, ir
iespēja līdz trešdienas, 17.novembra plkst 12:00 precizēt pārinieku no
rezerves listes.
8.3.3. Pēc 17.novembra plkst. 12:00, sacensību organizētājam ir tiesības
iniciēt spēlētāju apvienošanu pāros. Spēlētājiem, kas saņēmuši sacensību
organizētāja piedāvājumu kopā spēlēt pāri, šis piedāvājums ir jāapstiprina vai
jānoraida līdz trešdienas, 17.novembra plkst.15.00.
9. Dalībnieku apstiprināšana
9.1. Pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas, dalībnieku sastāvs
reitinga kārtībā (saskaņā ar reitingu 2021. gada 16.novembrī) tiks publicēts
otrdien, 16.novembrī līdz plkst.24.00.
9.2. Līdz ceturtdienas, 18.novembrī plkst 16:00 tiks publicētas tabulas ar visu
spēļu laikiem, iepriekš publicētas tabulas ir uzskatāmas par “melnrakstu”.
9.3. Pēc 18.novembra plkst. 16:00 tabulas vairs izmaiņas netiks veiktas, arī
tad, ja kāds no spēlētājiem vai pāriem atsauc dalību.
9.4. Ja spēlētājs atsauc dalību kādā no kategorijām, viņš var turpināt spēlēt
citās kategorijās.
10. Inventārs
10.1. Sacensības notiek ar spalvu badminton bumbiņām, kuras nodrošina
paši spēlētāji vai to komandējošā organizācija. Ja spēlētāji nevar vienoties par
spalvu bumbiņas izvēli, izvēle tiek dota par labu “Yonex” AS-50 spalvu
bumbiņām.
10.2. Sacensības notiks 6 badmintona dubultspēļu laukumos.
10.3. Sacensību laikā darbosies stīgošanas serviss.
10.4. “Yonex” spalvu bumbiņas par īpašu cenu varēs iegādāties sacensību
sekretariātā: €24 par AS20, €26 par AS30 un €31 par AS50.
10.4.1. Katrs dalībnieks varēs iegādāties ierobežotu tūbu skaitu.
10.4.2. Varēs iegādāties arī pa vienai vai vairākām spalvu bumbiņām
11. Citi noteikumi
11.1. Spēlētājiem obligāti ir jāievēro sporta kompleksa iekšējās kārtības
noteikumi, īpašu uzmanību pievēršot specializētajiem apaviem, nebojājot
sporta zāles grīdu.
11.2. Sporta tērps īsais (vēlams vienkrāsains) un atbilstošs badmintona spēlei
(šorti vai svārki, T-krekls). Dubultspēļu pāriem vēlams vienāds sporta tērps.
11.2.1. Izņēmuma gadījumos iespējams spēlēt ar garo treniņtērpu.

13. Spēļu tiesāšana
13.1. Sacensības ir iekļautas LBF Tiesnešu reitingā, tāpēc vairākas spēles
tiesās gan pieredzējuši, gan tikko tiesāt sākušie tiesneši no paaugstinājuma.
13.2. Spēles, kuras netiesās Galvebā tiesneša nozīmētie paaugustinājuma
tiesneši, tiesās paši dalībnieki.
13.3. Strīda gadījumā punkts tiek pārspēlēts, ja spēlētāji nevar vienoties, tiks
pieaicināts Galvenais tiesnesis.
13.4. Sacensību Galvenajam tiesnesim ir tiesības sodīt ar dzelteno un
sarkano kartīti par nesportisku rīcību (lamāšanās, raketes mešana un apzināta
sišana, bumbiņas agresīva padošana pretiniekam, spēlēs laika apzināta
vilcināšana) arī tās spēlēs, kuras netiesās LBF tiesneši.
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14. Epidemioloģiskā situācija
14.1. Sacensību norises vietā sacensību laikā var atrasties tikai personas ar
sadarbspējīgu Covid 19 vakcinācijas serti kātu vai sadarbspējīgu Covid 19
pārslimošanas serti kātu.
14.2. Atbildīgā persona par Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasību
ievērošanu ir Galvenais tiesnesis.
14.3 Sacensību norises vietā sacensību laikā var atrasties tikai personas, kas
sacensību norises dienā ir elektroniski aizpildījušas e-formu “Apliecinājums
par Latvijas badmintona čempionāta dalībnieka atbilstību Epidemioloģiskās
drošības prasībām”.
14.4. Sacensību laikā dalībniekiem visu laiku jālieto sejas un deguna maska,
to atļauts noņemt pirms uziešanas uz laukuma, pēc spēles maska
nekavējoties jāuzvelk.
14.5. Vienas komandas sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki
ziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus
apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību
norises laikā).
14.6. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniegs 25% no to ietilpības.
14.7. Sacensību dalībniekus, kas neievēro Covid-19 epidemioloģiskās
drošības prasības, sākotnēji brīdina Galvenais tiesnesis.
Atkārtota brīdinājuma gadījumā dalībnieks tiek izraidīts no sacensību norises
vietas, šī spēlētāja rezultāti tiek anulēti, iemaksāta dalības maksa netiek
atgriezta.
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12. Apbalvošana
12.1. Atbilstoši pieteiktajai vecuma grupai, pirmo līdz trešo vietu ieguvēji tiks
apbalvoti ar medaļām.

