Badmintons
Individuālā un komandu
turnīru nolikums
2022.gada 20.-22.maijā
Vieta un laiks:
1.1. Jelgavā (precīzi jānorāda vieta)
1.2. Turnīrs notiks no 2022.gada 20. līdz 22.maijam.
2. Sacensību disciplīnas:
2.1. Vīriešu vienspēles (2022. gads 20. maijs)
2.2. Sieviešu vienspēles (2022. gads 20. maijs)
2.3. Vīriešu dubultspēles (2022. gada 21. maijs)
2.4. Sieviešu dubultspēles (2022. gada 21. maijs)
2,5. Jauktās dubultspēles (2022. gada 21. maijs)
2.6. Jaukto komandu turnīrs Badminton 100 stafete formātā (2022. gada 22. maijs).
3. Noteikumi:
3.1. Sacensības tiek organizēts atbilstoši XXXVII SELL spēļu nolikumam un
noteikumiem.
3.2. Individuālie turnīri notiek saskaņā ar Pasaules badmintona federācijas
sacensību nolikumiem, kur katra spēlē sastāv no diviem uzvarētiem setiem un setā
uzvar dalībnieks, kas uzvar 21 punktu.
3.3. Jaukto komandu turnīrs notiek saskaņā ar Badmintona 100 komandu stafetes
noteikumiem. Uzvarējušajai komandai jābūt pirmajai, kas 5 secīgās spēlēs gūst 100
punktus:
3.3.1. 1.spēle (Sieviešu vienspēle) beidzas, kad viena no spēlētājām sasniegs 20
punktu robežu.
3.3.2. 2.spēle (Vīriešu vienspēle) sākas ar 1.spēles rezultātu, līdz no spēlētājiem
sasniedz 40 punktus.
3.3.3. 3.spēle (Sieviešu dubultspēle) sākas ar 2.spēles rezultātu, līdz viens no
pāriem sasniedz 60 punktus.
3.3.4. 4.spēle (Vīriešu dubultspēle) sākas ar 3.spēles rezultātu, līdz viens no pāriem
sasniedz 80 punktus.
3.3.5. 5.spēle (Jauktā dubultspēle) sākas ar 4.spēles rezultātu, līdz viens no pāriem
sasniedz 100 punktu robežu.
3.3.6. Ja rezultāts ir 99: 99, tad 100.punkts ir uzvaras punkts.
3.3.7. Kad rezultāts sasniedzis 10, 30, 50, 70, 90 punktus, spēlētāji mainās laukuma
pusēm un ir 1 minūtes intervāls.
3.3.8. Pirmajā spēlē tiesības uz servi vai laukuma izvēli nosaka izloze.
3.3.9. Nākamajās spēlēs pirmie pirmie servē spēlētāji no uzvarējušās komandas.
3.3.10. Spēles secība: WS, MS, WD, MD, XD.
3.3.11. Lai pieteiktos komandai, pietiek ar vismaz 2 vīriešiem un 2 sievietēm.
3.3.12. Komandas sastāvs no iepriekš reģistrētiem spēlētājiem jānosūta Galvenajai
tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pirms spēles sākuma.
3.1.13. Viens spēlētājs komandas stafetes mačā var piedalīties tikai divās spēlēs.
3.1.14. Gadījumā, ja spēlētājs nevar turpināt spēli, nākamā spēle sākas ar 20, 40,
60 vai 80 punktiem atkarībā no tā, kura spēle tiek apturēta.

4. Individuālā turnīra formāts:
4.1. Turnīra formāts tiks noteikts atkarībā no dalībnieku skaita.
4.2. Pēc noklusējuma, sākumā tiek veidotas apakšgrupas, pēc tam vienmīnusa zari.
4.3. Spēlētāji tiks sarindoti atbilstoši Pasaules reitinga. Dubultspēlēs katram
spēlētājam būs individuāls reitings, kas vienāds ar spēlētāja augstāko reitingu
jebkurā no pāriem. Spēlētāji, kuri nav Pasaules reitingā, tiks ielozēti tabulās pēc
pasaules reitinga pēdējā spēlētāja.
4.4. Pus nālisti vienspēlēs un dubultspēlēs saņems bronzas medaļas.
5. Jaukto komandu turnīra formāts:
5.1. Ja būs tikai 6 komandas, tad tiks izspēlēts vienas grupas turnīrs.
5.2. Ja būs vairāk par 6 un mazāk par 12 komandām, tad sākotnēji tiks organizēti
grupu turnīri divās grupās, tad ar pus nālu un nālu turpinās divas labākās
komandas.
5.3. Ja būs vairāk par 12 komandām, tiks veidotas 4 apakšgrupas un tikai grupas
uzvarētājs iegūs iespēju spēlēt pus nālā.
5.4. Komandas apakšgrupās tiks sastādītas atbilstoši izlozei.
5.5. Tiks noteikta arī 3. vieta.
6. Dalībnieki:
6.1. Katra universitātē var reģistrēt ne vairāk kā 8 sievietes un 8 vīriešus.
6.2. Dubultspēlēs var kopā vienā pāri spēlēt tikai tās pašas Universitātes studenti.
6.3. Jaukti komandas turnīra var piedalīties tikai tās pašas Universitātes studenti.
7. Reģistrācija
7.1. Tiešsaistes reģistrācijas sistēma atrodama XXXVII SELL Studentu spēļu
mājaslapā www.sellgames2022.com.
7.2. Process ir izplānots šādos posmos:
7.2.1. Vispārējā reģistrācija (1.posms) - termiņš 28.02.2022.
7.2.2. Kvantitatīvā reģistrācija (2.posms) - termiņš 31.03.2022. Dalībnieku skaita
speci kācija katram sporta veidam un naktsmītnes vēlmēm. Rēķins 50% apmērā no
kopējām izmaksām.
7.2.3. Individuālā reģistrācija - termiņš 21.04.2022. Personas dati par katru
delegācijas locekli (vārds, uzvārds, fotogrā ja, izmitināšanas veids utt.) Rēķins par
pēdējiem dalības maksājumiem, uzturēšanās maksa.
8. Dalības maksa:
8.1. Reģistrējoties līdz 21. aprīlim: €40 personai/dienā (€45 ne SELL valstīm).
8.2. Reģistrācija pēc 21. aprīļa: €50 persona/dienā (€55 ne SELL valstīm).
8.3. Ierašanās dienā - 65 €/personai/dienā
8.4. Dalības maksa ietver dalību uz visām sacensībām, ceremonijās (atbilstoši
pašreizējam Covid-19 protokolam Latvijā), ēdināšanu (19.maijā vakariņas, 20.maijā
pusdienas un vakariņas; 21.maijā pusdienas un vakariņas; 22.maijā pusdienas).
8.5. Dalības maksa neiekļauj uzturēšanās un ceļa izdevumus.
8.6. Ja dalībnieks vēlas piedalīties vairākos sporta veidos, tad par katru papildu
sporta veidu jāmaksā €10/par vienu sporta veidu.
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9. Aprīkojums:
9.1. O ciālā badmintona spalvu bumbiņa turnīrā ir Yonex AS20, bet spēlētāji var
izmantot arī AS30, AS40 un AS50. Badmintona spalvu bumbiņas jānodrošina
pašiem dalībniekiem. Būs iespēja iegādāties Yonex AS20. Speciālā cena - €24.
Būs iespējams iegādāties arī badmintona spalvu bumbiņas pa vienai - €2,00.

9.2. Spēlētājiem jāvalkā badmintonam atbilstošs sporta apģērbs un apavi, kas
nesabojā grīdu.
9.3. Sacensību norises vietā būs inventāra veikals, kā arī stīgošanas pakalpojumi.
10. Tiesāšana:
10.1. Sacensības tiesās Latvijas Badmintona federācijas nozīmēti paaugstinājuma
tiesneši.
10.2. Sākot ar pus nālu mačiem, tiks nodrošināti arī serves tiesneši, un nālos
tiesnešu komandu papildinās arī divu līnijtiesneši tiesneši.
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11. Kontaktpersona:
Kristians Rozenvalds,
Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs e-pasts: Kristians@Rozenvalds.lv,
tel. +371 29546666

