GALVENĀ TIESNEŠA ATSKAITE
par Latvijā sarīkotajām oficiālajām sacensībām
saskaņā ar LBF Valdes apstiprinātajiem
reitingā iekļauto sacensību sarīkošanas noteikumu kritērijiem
1.

Sacensību oficiālais nosaukums

Latvijas čempionāts senioriem 2019

2.

Norises laiks (datumi)

02.11.2019

3.

Norises vieta (pilsēta(s), sporta bāze(s))

Talsu sporta halle, Talsi

4.

Sacensību nolikums publicēts/izsūtīts 1 mēnesi pirms
sacensībām?
Vai informācija par sacensībām publicēta arī cituviet, ne
tikai badminton.lv?

24.09.2019

6.

Nolikums atbilst LBF apstiprinātajam paraugam?

Jā

7.

Vai pieteikšanās termiņš vismaz 4 dienas pirms sacensību
sākuma?

Jā

8.

Vai pieņemti pieteikumi pēc pieteikšanās beigu termiņa?

Nē

9.

Vai sacensību spēļu laiki un kārtība publicēti vismaz 2
dienas pirms sacensību sākuma? Kad?

Jā

5.

BK 9 pakalni FB lapā

10. Sacensību tabulas atbilst LBF tabulu paraugam un
izvietotas uz informācijas stenda sacensību norises vietā?

Jā, atbilst. Tabulas skatāmas zālē uz datora,
kurš speciāli uzstādīts spēlētājiem.

11. Vai sacensību rezultāti publicēti sacensību norises vietā?
Cik bieži rezultāti atjaunoti sacensību laikā?

Sacensību rezultāti regulāri atjaunoti un
skatāmi uz datora. Skatīt arī 10.punktu.

12. Vai sacensību laikā uz visiem laukumiem izmantoti
rezultātu tablo?

Jā

13. Vai sacensību laikā pacelti dalībvalstu karogi?

Jā

14. Vai dalībnieku informēšanai izmantoti mikrofons un
apskaņošanas iekārta?

Jā

15. Vai sporta zāles aprīkojums atbilst vispārpieņemtiem spēļu
Jā, atbilstoši zāles izmēriem.
rīkošanas un spēlētāju drošības kritērijiem?
16. Sacensību laikā dalībniekiem pieejamas ģērbtuves un duša
Jā
ar silto ūdeni?
17. Sacensību laikā izmantotas nolikumam atbilstošas
kvalitātes badmintona bumbiņas? Kādas?

Jā, Pamatā YONEX AS50, u.c. ražotāji.

18. Sacensību dalībnieki ievēro sporta tērpu un sporta apavu
atbilstību sacensību nolikuma prasībām?

Jā

19. Sacensību laikā nodrošināts pirmās palīdzības sniegšanai
nepieciešamais?

Jā, medicīniskais inventārs palīdzībai.

20. Spēlētāju apbalvošana notiek pēc sacensību beigām vai
pēc attiecīgās spēļu kategorijas visu spēļu beigām?

Apbalvošana atsevišķi organizētā
pasākumā, visām kategorijām kopā.
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21. Vai spēlētāju apbalvošana notiek uz goda pjedestāla vai
speciāli iekārtotā apbalvošanas vietā?

Speciāla vieta, starp federācijas reklāmas
banneriem.

22. Vai dalības maksa atbilst Baltijas valstu sacensību dalības
maksas līmenim?

Jā

23. Vai noteiktas dalības maksas atlaides ar 3+ Ģimenes karti? Jā
24. Vai kādā no sacensību turnīriem piedalījās vairāk nekā
20% spēlētāji no ārzemēm?

Nē, šis ir LV čempionāts

25. Vai kādā no turnīriem piedalījās mazāk nekā 30% no
dažādu klubu dalībniekiem?

Nē

26. Vai sacensībām ir ierobežojumi dalībai?
(Universiāde, nozares darbinieki, pašvaldība vai tml)

Spēlētāji spēlē vecuma grupās

27. Vai kādā no turnīriem spēlētājai nebija izlikti pēc
nolikuma vai reitinga, ja nolikumā nebija noteikta
izlikšanas kārtība?

Nē

28. Vai kādā no turnīriem bija nodrošināti galvenā tiesneša
nozīmēti paaugstinājuma tiesneši un vismaz 2 līnijtiesneši
vismaz uz finālu un pusfinālu spēlēm?

Finālspēles katrā kategorijā tika
organizētas ar diviem līnijtiesnešiem un
rezultāta skatītāju balsī.

29. Vai kādā no turnīriem bija nodrošināta spēļu tiešraide
vismaz centrālajam kortam vismaz 2 spēlē, tai skaitā
finālspēlēm?

Visas finālspēles katrā vecuma grupā
notika uz atsevišķa YONEX korta un tika
translētas FB.

30. Sacensību kopējā balvu fonda summa?
(Ieskaitot skaidras naudas balvas, dāvanu kartes un balvas, kurām zināma mazumtirdzniecības vērtība)
31. Vai sacensības tiesāja tiesneši (Jā, nē, pusfinālos, finālos)? Organizatora nozīmēti rezultāta skaitītāji
katrā spēlē. Tas pats finālos, bet ar
līnijtiesnešiem.
32. Cik bija tiesneši? Kāda bija tiesnešu kvalifikācija?

20. kluba tiesneši

33. Cik jauni tiesneši tika iesaistīti sacensībās?

Vismaz 10 jauniešiem šī bija pirmā
pieredze.

34. Kā kopumā / atsevišķi vērtējams tiesnešu darbs?

Ļoti labi.

35. Vai spēļu gaitu pie datora organizēja viens vai vairāki
cilvēki?

2 cilvēki

36. Vai prognozētais sacensību norises laiks atbilda
faktiskajam?

Jā

37. Cik liela bija nobīde no sākotnēji prognozētā sacensību
pabeigšanas laika pa dienām? (stundās vai minūtes).

30 minūtes.
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1. Pēc sacensību noslēguma galvenajam tiesnesim ir jāiesniedz sacensību atskaite par sacensību atbilstību
LBF sacensību sarīkošanas noteikumiem un augstāk minētajiem kritērijiem ne vēlāk kā līdz 17:00
nākamajā pirmdienā pēc sacensību beigām ir jānosūta uz e-pastu reitings@badminton.lv.
Ja atskaite netiks savlaicīgi iesniegta noteiktajos termiņos, tad sacensību rezultāti tiks iekļauti reitinga
aprēķinos tikai pēc atskaites saņemšanas.
Ja sacensību atskaitē tiks konstatēti kādi sacensību sarīkošanas nolikuma pārkāpumi, tad par katru
pārkāpuma punktu bāzes koeficients tiks samazināts par -0.5 punktiem.
2. Galvenais tiesnesis var būt tiesnesis ar BEC vai BWF kategorijas turnīru pieredzi, atbilstoši LBF tiesnešu
padomes apstiprinātajam sarakstam, kas publicēts www.badminton.lv mājas lapā.
Ar savu parakstu apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza

Gunārs Lūsveris

Sacensību galvenais tiesnesis:

(paraksts)

Gunārs Lūsveris
2019.gada “04.” novembrī

Z.v.
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(vārds, uzvārds)

