Latvijas XXVI Universiādes 2015/2016
Nolikums
BADMINTONS

1. Vieta un laiks.
Sacensības notiek Jelgavā, LLU Sporta centrā, Raiņa ielā 1, sestdien, 19.martā no 09:00 līdz 20:30.
Apbalvošana notiks plkst. 21:00 Jelgavas muzikālajā klubā “'Četri Balti Krekli”.
2. Sacensību programma.
Sacensības ir individuālas ar komandu ieskaiti. Individuālo sacensību uzvarētāji saņems medaļas un
diplomus, komandu uzvarētāji saņems kausus un ieskaites punktus.
Programmā - sieviešu un vīriešu vienspēles, sieviešu, vīriešu un jauktās dubultspēles.
Katra augstskola var pieteikt ne vairāk kā 4 vīriešus un 4 sievietes uz vienspēļu turnīriem, un ne
vairāk kā 5 pārus kopā uz visiem trim dubultspēļu turnīriem.
Dubultspēlēm var pieteikt pārus, kuri sastādīti tikai no vienas augstskolas studentiem.
3. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc Starptautiskās badmintona federācijas noteikumiem līdz 2 setu uzvarai.
Sacensību sistēmu nosaka Galvenais tiesnesis, vadoties no pieteikto dalībnieku skaita.
Spēlētājiem tiek nodrošināta vismaz 30 minūšu pauze starp vienspēlēm un tapāt arī vismaz 30
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.
4. Inventārs.
Sacensību dalībnieki spēlē ar līdzpaņemtajām raketēm. LLU sporta kluba rīcībā ir raketes, ar kurām
varēs spēlēt sacensību dalībieki, taču turnīra rīkotāji neuzņemas atbildību par to, ka raketes pietiks
visiem interesentiem, un tās būs atbilstošā kvalitātē.
Sacensību organizatori nodrošinās sacensību dalībniekus ar kvalitatīvām neilona badmintona
bumbiņām. Gadījumā, ja kāds no sacensību 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. Vērtēšana komandu kopvērtējumam.
Sieviešu un vīriešu komandas vērtē atsevišķi. Komandu ieskaitē vērtē divus labākos vienspēļu un
vienu labāko dubultspēļu rezultātus. Uzvar komanda, kura izcīnījusi lielāko punktu skaitu. Vienādu
punktu gadījumā augstāko vietu ieņem komanda, kurai ir augstākā vieta dubultspēlē.
Vienspēlēs par 1.vietu saņem tik punktus, cik dalībnieku piedalās. Par 2.vietu – 2 punktus mazāk,
par 3.vietu -3 punktus mazāk, par 4.vietu - 4 punktus, u.tt. Par pēdējo vietu - 1 punktu.
Sieviešu un vīriešu dubultspēlēm komandu ieskaitē komanda par 1.vietu saņem tik punktus, cik
pāru piedalās reiz 2, par 2. vietu - 2 punktus mazāk, par 3.vietu – 4 punktus mazāk, u.t.t. Par pēdējo
vietu - 2 punktus.
Jauktajās dubultspēlēs komandu ieskaitē pāra iegūtie punkti tiks sadalīti gan vīriešu, gan sieviešu
komandām, attiecīgi par 1.vietu komanda saņem tik punktu, cik jaukto dubulspēļu 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.

6. Pieteikumi
Iepriekš pieteikumi iesniedzami līdz 2016.gada 16.marta plkst. 19:00, elektroniski pa e-pastu
jbk@jbk.lv. 2016.gada 16.martā plkst. 22:00 Jelgavas badmintona kluba mājas lapā www.JBK.lv,
tiks nopublicēts dalībnieku galīgais saraksts.
Pieteikuma oriģināls ir jāiesniedz sacensību vietā 30 minūtes pirms sacensību sākuma uz LASS
veidlapas, norādot katra studenta vārdu un uzvārdu, telefonu, e-pastu, augstskolu, fakultāti, kursu,
studiju programmu un studentu apliecības numuru.
7. Dalības maksa
Bezmaksas: Studentiem, kuru augstskolas ir iemaksājušas biedru naudu un lielo dalības maksu. Par
dalību sacensībās nav jāmaksā sekojošu augstskolu studentiem: Rīgas Stradiņu Universitāte (RSU),
Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU), Daugavpils Universitāte (DU), Latvijas Universitāte (LU),
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) un
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA).
10 eiro: studentiem no tām augstskolām, kuras ir iemaksājuši biedru naudu un ir LASS biedri,
dalības maksa par sportistu ir 10 Eur. Tās ir sekojošas augstskolas: Vidzemes Augstskola (ViA),
Ventspils Augstskola (VeA), Banku Augstskola (BA), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija (RPIVA), Transporta un sakaru institūts (TSI), Rēzeknes Augstskola RA).
15 eiro: pārējo augstskolu studentiem.
Dalības maksu jāpārskaita uz LASS kontu :
AS SEB bankas Vidzemes filiāle, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV31UNLA0003200700808,
Latvijas Augstskolu Sporta savienība, #40008022275, Brīvības gatve 333, Rīga LV-1006, Latvija.
7.Tiesnesis
Galvenais tiesnesis Kristians Rozenvalds, mob.tel. 29546666, e-pasts: jbk@jbk.lv

