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BADMINTONS
1. Vieta un laiks.
1.1. Turnīrs notiek Jelgavā, LLU Sporta centrā, Raiņa ielā 1.
1.2. Sestdien, 2022.gada 5.martā no 09:00 līdz 21:00.
1.3. Apbalvošana notiks pēc turnīra.
2. Turnīra programma.
2.1. Turnīrs ir individuāls ar komandu ieskaiti.
2.2. Programmā - sieviešu un vīriešu vienspēles, sieviešu, vīriešu un jauktās
dubultspēles.
2.3. Piektdien, 2022.gada 4.martā līdz plkst. 9:00 turnīra dalībnieku galīgais
saraksts un spēļu laiki tiks publicēti Badminton.lv un Tournamentsoftware.
2.4. Individuālā turnīra uzvarētāji saņems medaļas.
Komandu uzvarētāji saņems kausus un ieskaites punktus.
2.5. Turnīra uzvarētāji saņems arī sponsoru balvas
3. Turnīra noteikumi.
3.1. Turnīrs notiek pēc Pasaules badmintona federācijas (BWF) noteikumiem
līdz 2 setu uzvarai.
3.2. Ja turnīrā piedalās 5 un mazāk dalībnieku, tad tiek organizēts grupas
turnīrs. Ja turnīrā piedalās 6 un vairāk dalībnieki, tad tiek organizēts
izslēgšanas turnīrs ar zariem, taču noskaidrojot arī zemākas vietas (ne visas).
3.3. Turnīra dalībnieki tiek izsēti tabulās saskaņā ar Latvijas badmintona
reitingu 2022.gada 1.martā
3.4. 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, kā arī starp dubultspēlēm un jauktajām
dubultspēlēm var nebūt pieejamas.

4. Pieteikumi
4.1. Pieteikumi iesniedzami līdz ceturtdienas, 2022.gada 3.marta plkst. 22:00,
elektroniski uz e-pastu: pieteikumi@badminton.lv.
4.2. Pieteikumā jānorāda katra studenta vārdu un uzvārdu, telefonu, e-pastu,
augstskolu un studentu apliecības numuru.
4.3. Katra augstskola var pieteikt ne vairāk kā 10 vīriešus un 10 sievietes uz
vienspēļu turnīriem, un ne vairāk kā 12 pārus kopā uz visiem trim dubultspēļu
turnīriem.
4.4. Dubultspēlēm var pieteikt pārus, kuri sastādīti tikai no vienas augstskolas
studentiem.
5. Inventārs.
5.1 .Turnīra dalībnieki spēlē ar savām raketēm un badmintona bumbiņām.
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.
5.2. Turnīra organizatori nodrošinās dalībniekus ar kvalitatīvām neilona
badmintona bumbiņām. Gadījumā, ja kāds no turnīra dalībniekiem ierosina
konkrēto spēli spēlēt ar spalvu bumbiņu, tad spēlēšana ar spalvu bumbiņu tiks
uzskatīta par prioritāru, bet ierosinātājam ir pašam jānodrošina spēli ar savām
spalvu bumbiņām.
5.3. Finālspēlēm Yonex badmintona spalvu bumbiņas nodrošina sacensību
rīkotājs.
6. Vērtēšana komandu kopvērtējumam.
6.1. Sieviešu un vīriešu komandas vērtē atsevišķi.
6.2. Komandu ieskaitē vērtē trīs labākos vienspēļu un divu labāko dubultspēļu
pāru rezultātus. Uzvar komanda, kura izcīnījusi lielāko punktu skaitu.
Vienādu punktu gadījumā augstāko vietu ieņem komanda, kurai ir augstākā
vieta vīriešu vai sieviešu dubultspēlēs.
6.3. Vienspēlēs par 1.vietu saņem tik punktus, cik pāru piedalās x2, par 2. vietu
- 2 punktus mazāk, par 3.vietu – 4 punktus mazāk, u.t.t. Par pēdējo vietu - 2
punktus.
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.
7. Tiesnesis
Galvenais tiesnesis Kristians Rozenvalds,
mob. tel. 29546666, e-pasts: Kristians@Rozenvalds.lv

