Apstiprināts:
2021.gada 29.novembrī
Sacensību Galvenais tiesnesis
Ainārs Gureckis

Yonex XIII (2022.gada)
Latvijas Apvienotās Badmintona Līgas (LABL)
nolikums
1. Sacensību mērķi un uzdevumi.
1.1. Noskaidrot Yonex XIII Latvijas Apvienotās Badmintona Līgas (turpmāk
tekstā - LABL) uzvarētājus:
1.1.1. vienspēlēs sievietēm A un B, vīriešiem A, B un C grupās;
1.1.2. dubultspēlēs sievietēm un vīriešiem A un B grupās;
1.1.3. jauktajās dubultspēlēs A grupā;
1.1.4. vienspēlēs jauniešiem un jaunietēm (U9, U11, U13).
1.2. Badmintona popularizēšana un attīstība Siguldas novadā un Latvijā.
1.3. Piesaistīt jaunus badmintona spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības
izaugsmi un masveidību.
1.4. Kontaktu veidošana ar citu pilsētu un valstu badmintona spēlētājiem.
2. Sacensību vadība.
2.1. Sacensības organizē biedrība "Siguldas badmintona klubs" sadarbībā ar
Siguldas novada pašvaldību.
2.2. LABL organizētāji un tālruņu numuri informācijas iegūšanai:
2.2.1. Ainārs Gureckis - 29265140;
2.2.2. Uvis Raivis Kronenbergs - 26743268 (par jauniešu grupām).
3. Sacensību norises laiks un vieta.
3.1. Yonex XII LABL sacensības notiek 6 posmos 2022.gadā:
1.posms - 23.janvāris (Sv.), Siguldas Sporta centrs, Sigulda, A.Kronvalda 7a.
2.posms - 12. un 13.martā
3.posms - 16. un 17.aprīlī
4.posms - 17. un 18.septembrī
5.posms - 15. un 16.oktobrī
6.posms - 17. un 18.decembrī
4. Sacensību dalībnieki.
4.1. LABL drīkst piedalīties jebkurš badmintonists:
4.1.1. kuram ir LBF licence (neattiecās uz ārzemju spēlētājiem);
4.1.2. ir nomaksājis dalības maksu;
4.1.3. nodrošina šī nolikuma izpildi.
4.2. LABL ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju spēlētāji tiek iekļauti kopvērtējuma
tabulā;
4.4. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņa komandējošā organizācija,
pats dalībnieks, vai persona, kas viņu pavada.

5. Pieteikumi.
5.1. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz attiecīgās nedēļas, kurā
notiek turnīrs, trešdienas plkst. 12:00 (dienā).
5.2. Spēlētāji pieteikumā norāda savu vārdu, uzvārdu, pārstāvošo klubu (vai
dzīves vietu) un dzimšanas gadu;
5.3. Pieteikumus (pieteikumu formā) sūtīt pa e-pastu:
ainarsgureckis@inbox.lv, pa tel. nr. 29265140;
5.4. Par pieteikta dalībnieka atsaukšanu no sacensībām bez soda (dalības
maksas apmērā) var paziņot ne vēlāk kā iepriekšējā dienā plkst. 15.00.
6. Dalības maksa.
€10 katrā posmā vienspēlēs (MS un WS) no katram dalībnieka
€8 katrā posmā dubultspēlēs (MD, WD, XD) no katra dalībnieka;
€6 katrā posmā vienspēlēs no katra dalībnieka (U9, 11, 13) turnīros.
6.1. Visiem bērniem un jauniešiem līdz U19 vecumam ar 3+ Ģimenes karti ir
piemērota 50% dalības maksas atlaide.
7. Sacensību norises kārtība un inventārs.
7.1. Sacensību kārtību nosaka Galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikušos
dalībnieku skaita;
7.2. Sacensības notiek pēc play-o principa (vismaz 3 spēles katram
dalībniekam), vai 2 kārtās - 1.kārtā tiek izspēlēts grupu turnīrs, bet 2.kārtā
sacensības turpinās pēc play-o principa;
7.3. Sacensības notiek pēc BWF (Pasaules Badmintona Federācijas) spēkā
esošajiem badmintona noteikumiem;
7.4. Sacensības notiek ar Yonex badmintona spalvu bumbiņām (pēc
abpusējas vienošanās, dalībnieki var spēlēt ar citu zīmolu badmintona spalvu
bumbiņām vai Yonex Mavis 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.
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8. Diskvali kācija (sods):
8.1. Sacensību Tiesnešu kolēģija var diskvali cēt spēlētāju, ja viņš:
- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;
- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam;
- apzināti zaudē spēli;
- prasa citiem spēlētājiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu;
- nopietni traucē sacensību norisi;
- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;
- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;

8.2. par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar
necenzētiem vārdiem, dalībnieks saņem brīdinājumu - dzelteno kartīti, par
atkārtotu rīcību dalībnieks saņem sarkano kartīti un tiek diskvali cēts no
sacensībām.
8.3. Spēlētājam, kurš izstājas no turnīra atlikušajās spēles tiek ieskaitīti
zaudējumi ar W-O;
8.4. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām (starp grupu turnīru un playo spēlēm), cits spēlētājs nevar viņu aizstāt;
8.5. Spēlētājam, kurš neierodas uz spēli, tiek ieskaitīts zaudējums ar 0-W;
8.6. Spēlētājam, kurš kādā no posmiem tiek diskvali cēts, visi rezultāti tiek
anulēti un punkti netiek piešķirti.
9. Protesti.
9.1. Par protestu jāinformē Galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles;
9.2. Protestu izskata Galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas
iemaksas.
10. Sacensību tiesneši.
10.1. Sacensības tiesā Siguldas badmintona kluba Tiesnešu kolēģija Galvenais tiesnesis: Ainārs Gureckis, Sandis Kalniņš (vietnieks), Uvis Raivis
Kronenbergs (jauniešiem).
10.3. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild Galvenais tiesnesis;
10.4. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no
spēlētāja puses;
10.5. Spēļu inventāra atbilstību spēlēm nosaka Galvenais tiesnesis;
10.6. Strīda gadījumos galīgo lēmumu Galvenais tiesnesis var pieņemt
konsultējoties ar sev izvēlētajiem tiesnešiem.
10.7. Par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar
necenzētiem vārdiem brīdinājumu piešķir kāds no sacensību tiesnešiem, par
spēlētāja diskvali kāciju lemj trīs tiesneši kopā.
10.8. Spēles sākot no pus nāliem iespēju robežās tiesā paaugstinājuma
tiesneši.
10.9. Uz katru atsevišķu posmu Tiesnešu kolēģija var nozīmēt arī citu
sacensību galveno tiesnesi.
11. Apbalvošana.
11.1. Katrā posma pirmo trīs vietu ieguvēji visās nominācijās tiks apbalvoti ar
medaļām un balvām.
11.2. Ja Yonex XIII LABL sezonā notiks vismaz 5 posmi, tad pēdējā no tiem
kopvērtējuma uzvarētāji tiks apbalvoti ar sponsoru un organizatoru balvām.
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12. Epidemioloģiskā drošība.
12.1. Epidemioloģiskās drošības aktuālie noteikumi pirms katra posma tiks
publicēti attiecīgā posma Tournamentsoftware.com vietnē, vienlaicīgi ar
spēlētāju sarakstu un spēļu tabulām, īpaši izveidotā sadaļā “Regulations”.

