Liepājas atklātais čempionāts badmintonā
Nolikums
1. Organizatori:
1.1. Rīkotājs: biedrīva „Bērnu interešu klubs Liepāja”, Reģ.Nr. 40008285060;
1.2. Turnīra direktors: Aigars Brečs (+37129536457).
2. Norises vieta un laiks:
2.1. Vieta: Liepājas 8.vidusskola sporta zāle – Dunikas iela 9/11, Liepāja;
2.2. Laiks – sestdiena, 11. septembris, no 9:00 līdz 22:00.
3. Tiesāšana:
3.1. Spēles esā paši spēlētāji. Rezultātu liek iepriekšējās spēles uzvarētājs.
4. Disciplīnas:
4.1. Vienspēles, dubultspēles un jauktās dubultspēles A, B, C, D meistarības grupās.
5. Dalībnieki:
5.1. Liepājas atklātajā čempionātā badmintonā piedalās Latvijā pastāvīgi dzīvojoši (ar
personas kodu) un ārvalstu atbilstošas meistarības grupas spēlētāji.
6. Pieteikumi un publicēšanas laiki:
6.1. Pieteikumi ek pieņem raks skā veidā līdz trešdienai, 2021.gada 08.septembra
plkst 24:00, pieteikumus nosūtot uz e-pastu: badmintons.liepaja@inbox.lv;
6.2. Pieteikumā jānorāda spēlētāja Vārds, Uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvošā
organizācija, meistarības grupa un kategorijas, kurās spēlētājs vēlas piedalī es;
6.3. Izspēles tabulas ek publicētas tournamentso ware.com līdz 10. septembra 24.00.
7. Izlikšana un izspēles kār ba:
7.1. Dalībnieki turnīrā ek izlik pēc 2020. gada 21.septembra rei nga;
7.2. Turnīra dalībniekiem ks nodrošinātas vismaz 3 spēles.
8. Dalības maksa:
8.1. Ziedojumi dalībai turnīrā ar pārskai jumu uz biedrības „Bērnu interešu klubs
Liepāja”, Reģ.Nr. 40008285060, konta Nr. LV70UNLA0055001076994;
8.2. Ja nepieciešams, biedrība “Bērnu interešu klubs Liepāja” var sagatavot rēķinu;
8.3. Dalība 10€ vienam dalībniekam par vienu kategoriju;
Piedalo es divās vai trijās disciplīnās dalība – 15€;
8.4. Uzrādot derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”, dalībniekam
piemērojam 30% atlaide no dalības maksas.
9. Inventārs:
9.1. Turnīra norises vietā ir 5 dubultspēļu laukumi;
9.2. Bumbiņas nodrošina paši dalībnieki, vai to pavadošās organizācijas.
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10. Apbalvošana:
10.1. Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji ks apbalvo ar medaļām un diplomiem.

11. Apdrošināšana un medicīna:
11.1. Par spēlētāja veselības stāvokli un apdrošināšanu atbild pats spēlētājs, vai viņa
pavadošā organizācija;
11.2. Pieteikums kalpo kā apliecinājums, ka veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai dalībnieks
varētu piedalī es sacensībās;
11.3. Turnīra laikā būs iespējams saņemt pirmo medicīnisko palīdzību.
12. Ci pakalpojumi
12.1. Ēdināšanas iespējas: būs iespēja pasū t silta;
12.2. Nakšņošanas iespējas (organizē paši dalībnieki vai to pavadošās organizācijas).
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13. Covid-19 epidemioloģiskā drošība:
13.1. Atbildīga persona par Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu ir
Aigars Brečs (+37129536457);
13.2. Sacensību norises vietā sacensību laikā var atras es kai personas, kas sacensību
norises dienā ir elektroniski aizpildījušas e-formu Apliecinājums par Latvijas Badmintona
federācijas kalendārā iekļauto sacensību "Liepājas atklātais čempionāts badmintonā"
dalībnieka atbils bu Epidemioloģiskās drošības prasībām;
13.3. Sacensībās ek rīkotas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izpla bas
ierobežošanai”, tai skaitā:
13.3.2. (40.32 1.) sacensības ir iekļautas a ecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā
kār bā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās mekļvietnē
(norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);
13.3.3. (40.32 2.) sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas kai personas ar
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas ser kātu vai ar apliecinājumu (papīra vai
digitālā formā) par nega vu Covid-19 testu, kā arī interešu izglī bas un profesionālās
ievirzes izglī bas programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4.
apakšpunktu pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir nega vs;
13.3.4. (40.32 3.) sacensībās nepiedalās spor s , kas jaunāki par sep ņiem gadiem;
13.3.5. (40.32 4.) sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas
(ieskaitot spor stus un nodarbinātos, kas ir eši sais ar sacensību norises
nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 32.12 1. apakšpunktā
minētajā gadījumā – neieskaitot ska tājus);
13.3.6. (40.32 5.) iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā ek
ievērota divu metru distance, kā arī ek lieto mutes un deguna aizsegi (izņemot
spor stus sporta sacensību norises laikā);
13.3.7. (40.32 6.) vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) spor s vai
spor stus apkalpojošie sporta darbinieki ziski nekontaktējas ar citu komandu
spor s em vai citus spor stus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot spor stus
sporta sacensību norises laikā);
13.3.8. (40.32 7.) piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
13.3.9. (40.32 8.) ek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana;
13.3.19. (40.32 9.) apbalvošana klā enē no ek kai individuāli.

