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 U19 & U11;
Evelatus Latvijas kauss U13, U17B, U21

2.

Norises laiks (datumi)

30.11.-01.12.2019

3.

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

Valmieras Pārgaujas sākumskolas sporta
zāle, Valmiera

4.

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

31.10.2019

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, TS ML (Tournamentsoftware
mājaslapā), atbilstoši nolikumam.

5.

FB lapā

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

Tabulas pieejamas TS ML

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

Tabulas pieejamas TS ML.

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
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, spalvu, dažādi ražotāji

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

Jā

19. Sacensību laikā nodrošināts pirmās palīdzības sniegšanai
nepieciešamais?

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

Atkarībā pēc apstākļiem. Bija gan tā, gan
tā, sakarā ar dalībnieku piedalīšanos tikai 1
vai vairākās kategorijās

21. Vai spēlētāju apbalvošana notiek uz goda pjedestāla vai
speciāli iekārtotā apbalvošanas vietā?

Uz pjedestāla

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

LBF noteikta

23. Vai noteiktas dalības maksas atlaides ar 3+ Ģimenes karti? Jā

24. Vai kādā no sacensību turnīriem piedalijās vairāk nekā
20% spēlētāji no ārzemēm?

-

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

Nē

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

Vecuma grupa atbilstoši nolikumam

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?

Bija, kur nepieciešams, izņemot 1
pusfinālu nebija līnijtiesneši.

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

Jā, visiem U11 un U19

30. Sacensību kopējā balvu fonda summa?
(Ieskaitot skaidras naudas balvas, dāvanu kartes un balvas, Tikai balvās no atbalstītājiem
kurām zināma mazumtirdzniecības vērtība)
31. Vai sacensības tiesāja tiesneši (Jā, nē, pusfinālos, finālos)?

1.dienā bija rezultātu skaitītāji, aptuveni
līdz 17.00. Pusfinālos un finālos bija SGT
(Sacensību Galvenais Tiesnesis) nozīmēti
tiesneši.
Lielākais trūkums, ka laukuma tiesneši
nebija vienotā melnā uniformā, arī
līnijtiesneši bija dažādi. Vienā pusfinālā uz
TV korta nebija arī līnijtiesnešu.
2.dienā tikai uzsākot turnīra dienu
nodrošinājām ar rezultāta skaitītajiem
pirmajām spēlēm.
Sacensību rīkotājam turpmāk jāpievērš
pastiprināta uzmanība šīm niansēm, rīkojot
LV čempionātus.

32. Cik bija tiesneši? Kāda bija tiesnešu kvalifikācija?

6 tiesneši, vietēja un nacionālā kvalifikācija

33. Cik jauni tiesneši tika iesaistīti sacensībās?

2

2

34. Kā kopumā / atsevišķi vērtējams tiesnešu darbs?

Kopumā pozitīvi, laba vieta kur
praktizēties nacionālā līmeņa tiesnešiem,
pirmkārt, skaitot rezultātu balsī, kā arī
sēžot tiesnešu krēslā.

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

Dators un divi cilvēki. Vairāki citi nemitīgi
iejaucās ar dažādiem komentāriem par
tabulām, bet tas arī kontekstā ar LV kausa
nolikumu.

36. Vai prognozētais sacensību norises laiks atbilda
faktiskajam?

Precīzi un perfekti

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

Nobīdes nebija

1.

2.

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.
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
Sacensību galvenais tiesnesis:

Gunārs Lūsveris
(paraksts)

Gunārs Lūsveris
2019.gada 2.decembrī.

Z.v.

(papildināts 06.12.2019)
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(vārds, uzvārds)

