“TALSU KAUSS” badmintonā
turnīra NOLIKUMS
1. Mērķis
Radīt iespēju Latvijas badmintona entuziastiem nodarboties ar badmintonu un
piedalīties sacensībās sava vecuma un meistarības grupā, paaugstinot savu
meistarību.
Badmintona popularizēšana un attīstība Talsos un Latvijā.

2. Organizators
2.1. Sporta klubs “9 pakalni” sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību.
2.2. Galvenais tiesnesis – Edgars Kviesis (mob. 26460025)

3. Vieta un laiks
Sacensības notiek Talsu sporta hallē, Talsos, K.Mīlenbaha iela 32a
1. posms – 29.01.2022.
2. posms – 26.03.2022.
3. posms – 14.05.2022.
4. posms – 8.10.2022.
5. posms – 3.12.2022.

4. Sacensību dalībnieki
4.1.
4.2.

Jaunieši. Jauniešu grupas tiks veidotas atkarībā no pieteikumu skaita.
Pieaugušie
4.2.1. A, B, C grupas vienspēles vīriešiem un sievietēm
4.2.2. A, B, C grupas dubultspēles vīriešiem un sievietēm
4.2.3. A, B, C grupas jauktās dubultspēles
4.3. Izvēloties meistarības grupu, lūdzu, ievērot Latvijas badmintona federācijas
2019.gada 4.janvārī apstiprināto Reitinga nolikuma 2.6.1.punktu.
4.4. Gadījumā, ja kādā no vienspēļu vai dubultspēļu grupām pieteiksies mazāk
par 8 spēlētājiem vai 4 pāriem, tā var tikt pievienota lielākai grupai.
4.5. Turnīrā drīkst piedalīties jebkurš badmintonists, kuram ir LBF licence, ir
nomaksājis dalības maksu līdz turnīra sākumam un nodrošina šī nolikuma izpildi.
4.6. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņa komandējošā organizācija, pats
dalībnieks, vai persona, kas viņu pavada.

5. Pieteikumi
5.1. Spēlētāji pieteikumā norāda savu vārdu, uzvārdu, pārstāvošo klubu (mob.
numuru) un dzimšanas gadu;
5.2. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu kviesisedgars@inbox.lv

5.3. Pieteikumu termiņi:
1. posmam līdz 24.01.2022. plkst. 21.00
2. posmam līdz 21.03.2022. plkst. 21.00
3. posmam līdz 9.05.2022. plkst. 21.00
4. posmam līdz 3.10.2022. plkst. 21.00
5. posmam līdz 28.11.2022. plkst. 21.00

6. Dalības maksa
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Dalības maksa vienspēlēs 8 EUR,
Dubultspēlēs par katru dalībnieku un 6 EUR,
Jauktajās dubultspēlēs par katru dalībnieku 6 EUR
Talsu novada iedzīvotājiem 2 EUR par katru kategoriju.

7. Sacensību norises kārtība un inventārs.
7.1. Sacensību kārtību nosaka Galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikušos dalībnieku
skaita;
7.2. Sacensības notiek pēc play-off principa (vismaz 3 spēles katram dalībniekam), vai
2 kārtās - 1.kārtā tiek izspēlēts grupu turnīrs, bet 2.kārtā sacensības turpinās pēc
play-off principa;
7.3. Sacensības notiek pēc BWF (Pasaules Badmintona Federācijas) spēkā esošajiem
badmintona noteikumiem;
7.4. Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām (pēc abpusējas vienošanās, dalībnieki var
spēlēt ar neilona bumbiņām);
7.5. Pie sacensībām netiks pielaists spēlētājs, kura sporta apavi bojā sporta zāles
segumu;
7.6. Sacensību dalībnieku sporta tērps atbilstošs badmintona spēlei: šorti un T-krekls
(vēlams vienkrāsains).
7.7. Sacensības notiek atbilstoši tā brīža Latvijas valdības noteiktajiem
epidemioloģiskajiem noteikumiem.

8. Spēļu tiesāšana
8.1. Spēles tiesā paši spēlētāji (iepriekšējās spēles uzvarētājs liek rezultātu
nākamai spēlei).
8.2. Finālspēlēm tiks nodrošināts paaugstinājuma tiesnesis un 2 līnijtiesneši.
8.3. Organizatori nodrošinās finālspēļu tiešraides SK “9 pakalni” facebook lapā.

9. Balvas
1.-3. vietu ieguvēji visās kategorijās tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem.

10.Turnīra apmeklētāju noteikumi

10.1. Turnīrā piedalās personas ar derīgu vakcinēšanās vai pārslimošanas
sertifikātu.
10.2. Sporta zālē turnīra norises laikā personas, kas nepiedalās turnīrā kā spēlētāji,
drīkst atrasties tikai skatītāju vietās.
10.3. Pie spēlētājiem uz korta drīkst atrasties paši spēlētāji un viņa pavadošā
persona.
10.4. 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.

11. COVID-19 epidemioloģiskā drošība
11.1. Atbildīga persona par Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu
ir Sacensību Galvenais tiesnesis.
11.2. Sacensību norises vietā sacensību laikā var atrasties tikai personas ar
sadarbspējīgs digitālo Covid-19 sertifikātu, tai skaitā:
11.2.1. Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
11.2.2. Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu.
11.3. Sacensību norises vietā sacensību laikā var atrasties tikai personas, kas
sacensību norises dienā ir elektroniski aizpildījušas e-formu Apliecinājums par
sacensību dalībnieka atbilstību Epidemioloģiskās drošības prasībām.
11.4. Sacensību dalībniekus, kas neievēro Covid-19 epidemioloģiskās drošības
prasības, sākotnēji brīdina Galvenais tiesnesis. Atkārtota brīdinājuma gadījumā
dalībnieks tiek izraidīts no sacensību norises vietas, šī spēlētāja rezultāti tiek anulēti,
iemaksāta dalības maksa netiek atgriezta.
11.5. Sacensībās tiek rīkotas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”, tai skaitā:
11.5.1. (40.32 1.) sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā
kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās
tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību
organizatoru);
11.5.2. (40.32 2.) sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra
vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu;
11.5.3. (40.32 3.) sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem;
11.5.4. (40.32 4.) sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 100
personas (ieskaitot sportistus un nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises
nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 32.12 1. apakšpunktā
minētajā gadījumā – neieskaitot skatītājus);

11.5.5. (40.32 5.) iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek
ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot
sportistus sporta sacensību norises laikā);
11.5.6. (40.32 6.) vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai
sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu
sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot
sportistus sporta sacensību norises laikā);
11.5.7. (40.32 7.) piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
11.5.8. (40.32 8.) tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana;
11.5.9. (40.32 9.) apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli.

