Biedrība LATVIJAS BADMINTONA FEDERĀCIJA, Reģ.nr.40008023393, Grostonas ielā 6b, LV-1013
Mājaslapa: www.badminton.lv , e-pasts: info@badminton.lv, 29716026

Latvijas XXXII Universiādes Nolikums
BADMINTONS 2021/2022
1. Sacensību vieta un laiks:
1.1. Vieta: Baložu vidusskolas sporta komplekss, Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads
1.2. Laiks: 2022.gada 4.jūnijs 10:00-18:00
1.3. Laukumi – 6 badmintona dubultspēļu laukumi

2. Organizators:
2.1. Latvijas Badmintona federācija sadarbībā ar Latvijas Augstskolu Sporta savienību
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Viesturs Bajārs – tel. 29716026, info@badminton.lv
3. Disciplīnas:
3.1. Vīriešu vienspēle
3.2. Sieviešu vienspēle
3.3. Vīriešu dubultspēle
3.4. Sieviešu dubultspēle
3.5. Jauktā dubultspēle
Šis ir individuāls turnīrs, taču ar komandu ieskaiti. Tiks noskaidrots uzvarētājs vīriešu un
sieviešu komandu ieskaitē.
Individuālā turnīra uzvarētāji saņems medaļas, komandu uzvarētāji saņems kausus un
ieskaites punktus kopvērtējumam.

4. Noteikumi:
4.1. Turnīrs notiek pēc Pasaules badmintona federācijas noteikumiem līdz divu setu
uzvarai.
4.2. Ja disciplīnā piedalās 5 vai mazāk dalībnieki, tad tiek rīkots grupas turnīrs, ja piedalās
6 vai vairāk dalībnieki, tad tiek rīkots izslēgšanas turnīrs ar zariem, iespējamas
spēles par zemākām vietām.

4.3. Turnīra dalībnieki tiks izlikti pēc Latvijas Badmintona federācijas reitinga uz
31.05.22
4.4. Dalībnieku saraksts, tabulas un spēļu laiki tiks publicēti Tournamentsoftware 5dien,
03.06, līdz 12:00.
5. Pieteikšanās:
5.1. Pieteikumus sūtīt uz pieteikumi@badminton.lv
5.2. Pieteikšanās termiņš: 2022.gada 2.jūnijs 22:00
5.3. Pieteikumā jānorāda studenta vārds, uzvārds, pārstāvētā augstskola un studenta
apliecības numurs.
5.4. Augstskola var pieteikt ne vairāk kā 10 dalībniekus vīriešu un sieviešu vienspēlē, ne
vairāk kā 12 pārus kopā uz trīs dubultspēļu kategorijām.

6. Komandu kopvērtējums:
6.1. Sieviešu un vīriešu komandas tiek vērtētas atsevišķi.
6.2. Komandu ieskaitē vērtē trīs labākos vienspēļu un divu labāko dubultspēļu pāru
rezultātus. Abās ieskaitēs kopvērtējumā var tikt skaitīti arī jauktās dubultspēles
punkti, ja kādai komandai tie atnes vairāk punktus nekā dubultspēle. Uzvar
komanda, kura izcīnījusi lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu gadījumā
augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir augstākā vieta sieviešu vai vīriešu
dubultspēlē.
6.3. Vienspēlēs par 1.vietu saņem tik punktus, cik dalībnieki piedalās x2, par 2. vietu - 2
punktus mazāk, par 3.vietu – 4 punktus mazāk, u.t.t. Par pēdējo vietu - 2 punkti.
6.4. Dubultspēlēs komandu ieskaitē komanda par 1.vietu saņem tik punktus, cik pāru
piedalās x3, par 2. vietu - 3 punktus mazāk, par 3.vietu – 6 punktus mazāk, u.t.t.
Par pēdējo vietu - 3 punktus.
6.5. Jauktajās dubultspēlēs komandu ieskaitē pāra iegūtie punkti tiks pieskaitīti gan
vīriešu, gan sieviešu komandām, attiecīgi par 1.vietu komanda saņem tik
punktu, cik jaukto dubultspēļu pāru piedalās. Par 2.vietu – 2 punktus mazāk, par
3.vietu -3 punktus mazāk, par 4.vietu - 4 punktus mazāk, u.t.t. Par pēdējo vietu 1 punktu.

