LATVIN.LV NAKTS KOMANDU KAUSS
BADMINTONĀ
ORGANIZATORI:
● Biedrība “Valmieras Badmintona klubs”, Reģ. Nr. 40008141633
● Biedrība “LDz/RSP sporta biedrība Dārta”, Reģ. Nr. 40008216938
Norises vieta un laiks:
Vieta: Valmieras Pārgaujas sākumskolas sporta zāle - Meža iela 12A, Valmiera.
Sacensību sākums – 22. aprīlis 00:00
Atbildīgā persona par sacensībām - Galvenais tiesnesis: Salvis Lozda, Tel.Nr.
26165818
Turnīra Direktors: Andis Bērziņš, Tel.Nr. 28341121
ATBALSTĪTĀJI
•

Valmieras Pilsētas pašvaldība

•

Latvin.lv interneta veikals

•

Valmieras Sporta skola

•

Valmieras Badmintona klubs

•

L/Dz RSP Sporta biedrība Dārta

•

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”

•

Valmieras Pārgaujas sākumskola

1. Disciplīnas:
A līga jauktajām komandām
B līga jauktajām komandām
2. Dalībnieki:
Katru komandu pārstāv vismaz 4 dalībnieki (2 sievietes un 2 vīrieši)
Izspēles sistēma: Komanda sacenšoties pret komandu izspēlēs 4 vienspēles (2
sieviešu,2 vīriešu), 2 dubultspēles (1 sieviešu, 1 vīriešu) un divas jauktās
dubultspēles.
Katra spēle noritēs līdz 1 uzvarētam setam – 21 punkts (30 punkti). Gadījumā, ja
pēc 8 izspēlētām spēlēm, rezultāts būs 4:4, tad tiks skaitīti punkti. Komanda ar
lielāko punktu skaitu tiks atzīta par savstarpējo uzvarētāju.

3. Pieteikumi un publicēšanas laiki:
3.1. Pieteikumi tiek pieņemti rakstiskā veidā līdz 19. aprīlim, tos nosūtot uz e-pastu:
biedribadarta@gmail.com Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, - spēlētāju
vārdi, uzvārdi. Pieteikties var komanda, vai arī individuāli. No spēlētājiem, kuri būs
pieteikušies individuāli, tiks izlozētas komandas pirms turnīra sākuma, turnīra dienā.
3.2. TURNĪRA APMEKLĒTĀJU NOTEIKUMI: Sporta zālē, turnīra norises laikā,
personas, kas nepiedalās turnīrā kā spēlētāji, drīkst atrasties tikai skatītāju vietās. Pie
spēlētājiem uz korta drīkst atrasties paši spēlētāji un viņu pavadošās personas. Turnīra
rīkotāji visa turnīra laikā nodrošina medicīnisko personālu. Nepilngadīga Sacensību
Dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar izglītības iestādes
ārstniecības personas parakstu pieteikumā vai medicīnas iestādes ārstniecības
personas izziņu. Turnīra organizatori patur tiesības pie sacensībām nepielaist
spēlētājus , kas pārkāpj vai ir pārkāpuši turnīra organizācijas noteikumus, nepakļaujas
galvenajam tiesnesim, turnīra laikā pārkāpj vispār pieņemtās sabiedrības pieklājības
normas utt. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
Turnīra organizators patur tiesības nepieņemt pieteikumu sacensībām gadījumā, ja
attiecīgā līga jau ir nokomplektēta.
Izlikšana un izspēles kārtība:
Komandas tiks salozētas pa zariem vai apakšgrupām, sacensību dienā pirms sacensību
sākuma.
Dalības maksa:
Maksājumi par turnīra dalību jāveic, norādot spēlētāja vārdus, uzvārdus uz ”Valmieras
badmintona klubs” LV98RIKO0002013136050.
Ja nepieciešams, biedrība “Valmieras badmintona klubs” var sagatavot rēķinu.
Dalības maksa par komandu – 25 EUR
Apbalvošana:
Pirmās trīs komandas A un B grupā tiks apbalvotas ar balvām no Latvin.lv
interneta veikala. Uzvarētāju komandas A un B grupā tiks apbalvotas ar
kausiem un medaļām.

Medicīna un Veselības stāvoklis:
Par spēlētāja veselības stāvokli atbild pats spēlētājs, vai viņa pavadošā organizācija.
Pieteikums kalpo kā apliecinājums, ka veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai dalībnieks
varētu piedalīties sacensībās.
Turnīra laikā būs iespējams saņemt pirmo medicīnisko palīdzību.

