FZ Forza badmintona sacensības
ORGANIZATORI:
●
●

Biedrība “Valmieras Badmintona klubs”, Reģ. Nr. 40008141633
Biedrība “LDz/RSP sporta biedrība Dārta”, Reģ. Nr. 40008216938

Atbildīgā persona par sacensībām - Galvenais tiesnesis: Salvis Lozda, Tel.Nr. 26165818
Turnīra Direktors: Andis Bērziņš, Tel.Nr. 28341121

ATBALSTĪTĀJI
●
●
●
●
●
●
●

Valmieras Pilsētas pašvaldība
Latvin.lv interneta veikals
Valmieras Sporta skola
Valmieras Badmintona klubs
Latvijas Badmintona federācija
L/Dz RSP Sporta biedrība Dārta
Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”
NORISES VIETA UN DATUMI

26.02 – 27.02.2022, Valmieras Pārgaujas sākumskola, Meža iela 12A
26.02 – dubultspēles visām grupām
27.02 – vienspēles visām grupām
PIETEIKUMI
Pieteikšanās termiņš 22.02, līdz 22:00. Pieteikumus sūtīt uz biedribadarta@gmail.com
Turnīrā piedalās tikai LBF licencēti spēlētāji. Par licencēm varēs norēķināties arī sacensību
dienā.
DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa par vienu kategoriju 10 EUR, divām kategorijām 15 EUR, trijām 20 EUR
U9 grupā dalība bez maksas.
Dalības maksām nav piemērojamas nekādas atlaides. Arī 3+ ģimenes kartes atlaide nav
piemērojama. Senioriem, kas sasnieguši 60+ vecumu arī nav piemērojamas nekādas atlaides.
DISCIPLĪNAS:
A līga – vienspēles, dubultspēles un jauktās dubultspēles.
B līga – vienspēles, dubultspēles un jauktās dubultspēles.
C līga – vienspēles, dubultspēles un jauktās dubultspēles.

D līga – dalībniekiem līdz U21 vecumam, bez sacensību pieredzes – vienspēles.
U9 grupa – dalībniekiem bez sacensību pieredzes – vienspēles.
Pie nepietiekoša dalībnieku skaita, grupas un kategorijas var tikt apvienotas vai
neiekļautas.
INVENTĀRS
FZ Forza VIP spalvu bumbiņas varēs iegādāties uz vietas par īpašo cenu €24,50 tai skaitā,
pērkot pa vienai bumbiņai (€2,50).
Turnīra laikā darbosies inventāra tirdzniecības punkts.
BALVAS
Turnīra uzvarētāji tiks apbalvoti ar balvām no veikala Latvin.lv
Godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.

MAKSĀJUMI
Maksājumus par turnīra dalību jāveic uz Biedrība „LDz/RSP sporta biedrība Dārta”
Reģ. Nr. 40008216938
Juridiskā adrese: Semināra iela 20a, Valka, LV-4701
Banka: SEB banka
Konts: LV33UNLA0050021618647
Maksājuma uzdevumā norādot spēlētāju vārdu, uzvārdu.

TURNĪRA APMEKLĒTĀJU NOTEIKUMI
Turnīrā piedalās personas ar derīgu vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu.
Sporta zālē turnīra norises laikā personas, kas nepiedalās turnīrā, kā spēlētāji drīkst
atrasties tikai skatītāju vietās. Pie spēlētājiem uz korta drīkst atrasties paši spēlētāji un viņa
pavadošā persona.
Turnīra organizatori visa turnīra laikā nodrošina medicīnisko 1. palīdzību.
Nepilngadīga Sacensību Dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar
izglītības iestādes ārstniecības personas parakstu pieteikumā vai medicīnas iestādes
ārstniecības personas izziņu.
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.
Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
COVID-19 EPIDEMIOLOĢISKĀ DROŠĪBA
Atbilstoši LR MK Noteikumu prasībām.

