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Atbalsta

2022.gada 5.marts

Liepāja Junior Open 2022
Nolikums

1. Organizatori:
1.1. Rīkotājs: B-ba „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 – 2022.gada 5. marts 9:00-22:00
3. Tiesāšana:
3.1. Spēles esā paši spēlētāji. Rezultātu liek iepriekšējās spēles uzvarētājs.
4. Disciplīnas:
4.1. Vienspēles, dubultspēles un jauktās dubultspēles U13, U17, U21 meistarības grupās,
vado es no dalībnieku pieteikumiem vecuma grupas var kt papildinātas vai mainītas, kā arī
veidotas B grupas iesācējiem.
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,2022.gada 2.marta plkst. 24:00,
tos 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 līdz 2022.gada 4. marta plkst. 09:00
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7. 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, par divām kategorijām €15, par trijām
kategorijām €20.
9. Inventārs:
9.1. Turnīra norises vietā ir 5 dubultspēļu laukumi.
9.2. Bumbiņas nodrošina paši dalībnieki, vai to pavadošās organizācijas.
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 siltas pusdienas
12.2. Nakšņošanas iespējas (organizē paši dalībnieki vai to pavadošās organizācijas)
13. Covid-19 prasību ievērošana:
13.1. Sacensības no ek saskaņā ar tobrīd vals spēkā esošiem epidemioloģiskās drošības
noteikumiem, ievērojot Noteikumos paredzētās drošības pasākumus un prasības kā sacensību
dalībniekiem, tā organizatoriem.
13.2. Atbildīgā persona par epidemioloģisko ierobežojumu un drošības noteikumu ievērošanu:
Aigars Brečs (29536457)
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14. Turnīru atbalsta:
Liepājas pilsēta
Liepājas 8.vidusskola
Biedrība „Bērnu interešu klubs Liepāja”

