Latvija XXXI Universiādes 2020/2021
Nolikums badmintona turnīram
1. Vieta un laiks.
Turnīrs notiek Jelgavā, LLU Sporta centrā, Raiņa ielā 1.
Sestdien, 2021.gada 11.decembrī no 10:00 līdz 20:00.
Apbalvošana (individuāli) notiks pēc turnīra.
2. Tiesnesis
Galvenais tiesnesis Kristians Rozenvalds,
mob.tel. 29546666, e-pasts: Kristians@Rozenvalds.lv
3. Turnīra programma
Turnīrs ir individuāls.
Programmā - sieviešu un vīriešu vienspēles, sieviešu, vīriešu un jauktās
dubultspēles.
4. Pieteikumi
Pieteikšanās termiņs ir 2021.gada 8.decembra plkst. 22:00.
Pietiekšanās jāveic elektroniski pa e-pastu pieteikumi@badminton.lv.
Dalībniekus var pieteikt gan augstskola, gan arī spēlētāji individuāli, gan arī
badmintona klubi.
Pieteikumā jānorāda spēlētāja vārds un uzvārds, disciplīnas, pārinieks
dubultspēlēs (ja ir), kā arī augstskola un studiju programma.
Katra augstskola var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu uz visiem
vienspēļu un dubultspēļu turnīriem.
Dubultspēlēm var pieteikt arī pārus, kuri sastādīti no dažādus augstskolu
studentiem.
2021.gada 8.decembrī līdz plkst. 24:00 turnīra dalībnieku galīgais saraksts un
spēļu laiki tiks publicēti Badminton.lv
5.Dalības maksa
Bezmaksas visiem dalībniekiem 2021.gadā.
6. Apbalvošana
Turnīra pirmo trīs vietu ieguvēji visās disciplīnās saņems medaļas un diplomus
no Latvijas Augstskolu sporta savienības

Uzvarētāji visās disciplīnās saņems dāvanā “Evelatus” jaunumu:
bezvadu lādētājs, kā dizaina pulkstenis, modinātājs un termometrs.

7. Turnīra noteikumi.
Turnīrs notiek pēc Pasaules badmintona federācijas (BWF) noteikumiem līdz 2
setu uzvarai.
Turnīra sistēmu nosaka Galvenais tiesnesis, vadoties no pieteikto dalībnieku
skaita.
Turnīra dalībnieki tiek izsēti tabulās saskaņā ar Latvijas badmintona reitingu
2021.gada 6.decembrī
Spēlētājiem tiek nodrošināta vismaz 20 minūšu pauze starp vienspēlēm un
vismaz 20 minūšu pauze starp dubultspēlēm, taču ja spēlētājs ir pieteicies
divās vai trijās kategorijās, viņam jābūt gatavam, ka garās pauzes starp
vienspēlēm un dubultspēlēm nebūs pieejamas.
8. Dalībnieki.
Turnīra var piedalīties tikai spēlētāji, kas 2021.gadā ir studenti kādā no Latvijas
augstskolām, tai skaitā Latvijas un citu valstu pilsoņi.
Turnīrā var piedalīties arī Latvijas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kas 2021.
gadā studē augstskolā citā valstī.
Par studentiem tiek uzskatīti arī tie, kas studējuši 2021.gadā, bet studijas ir
pabeiguši vai pārtraukuši.
Par studentiem tiek uzskatīti 1.līmeņa, 2.līmeņa, bakalaura, maģistra un
doktorantūras studiju programmās esošie, kā arī rezidentūrā esošie.
9. Inventārs.
Turnīra dalībnieki spēlē ar savām raketēm. LLU sporta kluba rīcībā ir BWF
skolu programmas “Shuttle time” raketes, ar kurām varēs spēlēt turnīra
dalībnieki, taču turnīra rīkotāji neuzņemas atbildību par to, ka raketes pietiks
visiem interesentiem, un tās būs atbilstošā kvalitātē.
Kā turnīra oficiālā badmintona spalvu bumbiņa ir Yonex Aerosensa 20, kuras,
spēlētājiem bezmaksas nodrošinās Latvijas Augstskolu sporta savienība.
Organizatoru noteikts limits ir vidēji viena spalvu bumbiņa uz vie
Mazāk pieredzējušiem spēlētājiem (B grupa) spēlējot savā starpā, organizatori
bezmaksas nodrošinās Yonex Mavis 2000 neilona badmintona bumbiņas.
Gadījumā, ja kāds no turnīra dalībniekiem ierosinās konkrēto spēli spēlēt ar
spalvu bumbiņu, tad spēlēšana ar spalvu bumbiņu tiks uzskatīta par prioritāru.
10. Epidemioloģiskās drošības noteikumi
Sacensību norises vietā atļauts būt tikai dalībniekiem, kuri var uzrādīt
sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Spēlētājiem
un treneriem pie ieejas tiks izsniegta aproce.
Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībnieki, kuriem ir elpceļu infekciju slimības
pazīmes vai, kuri bijuši saskarsmē ar Covid-19 slimnieku.
Visiem dalībniekiem, pirms ierašanās sacensību norises vietā, ir jāaizpilda eforma “Apliecinājums par Latvijas Universiādes 2021 dalībnieka atbilstību Epidemioloģiskās drošības prasībām"

