
Tradicionālais badmintona turnīrs  
VECGADA BADMINTONS JELGAVĀ

(dubultspēles individuāli)  
2022.gada turnīra Nolikums

1. Vieta un laiks
1.1. Turnīrs notiks LLU Sporta centrā (Jelgavā, Raiņa ielā 1).
1.2. Turnīrs notiks trešdien, 2022.gada 28.decembrī, ne ātrāk kā no plkst. 16:00.

2. Organizators
2.1. Turnīru organizē un vada: 
Galvenais tiesnesis: Kristians Rozenvalds (tel. +37129546666); 
Rīkotāja: Diāna Gailuma (tel. +37122837191); 
Rīkotājs: Pauls Rozenvalds (tel. +371 29146666);
2.2. Turnīra e-pasts: jbk@jbk.lv; Turnīra informācija http://www.jbk.lv

3. Dalībnieki
3.1 Turnīrā var piedalīties ikviens spēlētājs, t.sk. jebkura vecuma un meistarības 
grupu spēlētāji, tai skaitā iesācēji, bet ar vājākajā grupā nepieciešamas 
priekšzināšanām par dubultspēlēm
3.2. Katrs sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa 
atbilstību Turnīra slodzei, ko apstiprina ar savu pieteikumu un piedalīšanos turnīrā.

4. Pieteikšanās
4.1. Pieteikšanās uz turnīru ir jāveic rakstiski, sūtot to uz e-pastu: jbk@jbk.lv
4.2. Pieteikšanās termiņš: 2022.gada 27.decembris plkst. 21:00.
4.3. Pieteikumā jānorāda spēlētāja Vārds un Uzvārds, meistarības (vecuma) grupa.
4.4. Turnīra tabulas un spēļu laiki tiks publicētas www.jbk.lv 2022.gada 27.decembrī 
ne vēlāk kā līdz plkst. 21:30.

5. Dalības maksa
5.1. Dalības maksa viena cilvēkam ir €15. 
5.2. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (iepriekš Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte) studentiem un pasniedzējam dalības maksa ir €5.
5.3. Uzrādot “Ģimenes karti 3+” un tiesnešu komandas “Umpire Latvia” biedriem 
dalības maksa ir €10.  
5.4. Dalības maksa ir vienāda, neatkarīgi no tā, vai dalībnieks piedalās vienā vai 
divās disciplīnās (dubultspēles un jauktās dubultspēles).
5.5. Dalības maksā iekļauts arī Vecgada badmintona turnīra tradicionālais kafijas un 
piparkūku galds ar piparkūkām.
5.6. Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu biedrībai “Badminton 100” (VRN 
40008302534), konts LV95HABA0551049962425 bankā Swedbank (HABA LV22)
5.7. Dalības maksu varēs veikt arī uz vietas, t.sk. maksājot ar bankas norēķinu karti.
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6. Disciplīnas
6.1. Turnīra tiks izspēlētas trīs disciplīnās - vīriešu dubultspēlēs, sieviešu 
dubultspēles un jauktās dubultspēlēs.
6.2. atkarībā no dalībnieku skaita, spēlētāji var tik sadalīti A, B un C meistarības 
grupās, atkarībā no Latvijas Badmintona federācijas aktuālā reitinga 2022.gada 
27.decembrī
6.3. Lai turnīrs notiktu attiecīgajā disciplīnā un meistarības grupā, nepieciešams 
vismaz 6 dalībnieku pieteikums.
6.4. Ja attiecīgajā disciplīnā pieteiksies vismaz 6 dalībnieki U21 vecuma grupā, tiks 
izveidota U21 vecuma grupa.

7. Turnīra formāts
7.1. Spēles tiek spēlētas pēc BWF noteikumiem ar izņēmumu, ka katra spēle norit 
vienā setā līdz 21 punktam. Pie rezultāta 20-20, nākamais punkts ir izšķirošais. 
7.2. Katrā spēlē pāra partneri tiek mainīti, lai nodrošinātu, ka spēlētājs ir spēlējis 
kopā ar un pret visiem attiecīgās disciplīnas un attiecīgās meistarības vai vecuma 
grupas spēlētājiem.
7.3. Spēles rezultāts tiek ieskaitīts katram spēlētājam, kā pāra setā iegūto punktu 
skaits. 
7.4. Par turnīra uzvarētāju kļūst spēlētājs, kuram ir vislielākais vidēji setā iegūto 
punktu skaits. Organizators nodrošina, lai katram spēlētājam vakara ietvaros tiktu 
nodrošināts līdzīgs spēļu skaits (+/- 1 spēle). 
7.5. Ja vairākiem spēlētājiem ir vienāds vidējais punktu skaits spēlēs, vietu secības 
noteikšanai tiek pielietots sekojošs algoritms:  

1) lielāks uzvaru skaits attiecīgajā posmā;
2) smagākais zaudējums ar mazāku starpību (17:21 ir labāk nekā 16:21);
3) savstarpējas spēles, kad spēlēts vienam pret otru.

8. Apbalvošana
8.1. Uzvarētājus apbalvos ar medaļām (tai skaitā piparkūku) un sponsoru balvām.
8.2. Apbalvošana notiks uzreiz pēc pēdējās spēles, kurā tiks noskaidrota vietu 
secība attiecīgās disciplīnas attiecīgajā meistarības vai vecuma grupā.
8.3. Apbalvošanas ceremonijā vēlams Ziemassvētku apģērba elements, piemēram 
šalle vai cepure.

9. Inventārs
9.1. LLU sporta centrā ir pieci badmintona dubultspēļu laukumi.
9.2. Spēlētāji A grupā spēlē ar Yonex AS20 badmintona spalvu bumbiņām. Katrs 
spēlētājs sekretariātā nodod vienu Yonex AS20 badmintona spalvu bumbiņu par 
katrām 4 spēlēm (noapaļojot uz augšu). Ja spēlētāja rīcībā nav Yonex AS20 
badmintona spalvu bumbiņas, tās būs iespējams iegādāties ar Sekretariātā, 
maksājot €2,50 par vienu badmintona spalvu bumbiņu.
9.3. Spēlētāji B, C un D grupā var bezmaksas izmantot Yonex Mavis neilona 
bumbiņas, kuras ir organizatoru rīcībā.
9.4. Turnīra laikā būs iespējams iegādāties badmintona inventāru.
9.5. Turnīra laikā darbosies badmintona rakešu stīgošanas serviss. 
9.6. Spēlētājiem ir jāievēro LLU sporta centra iekšējās kārtības noteikumi, īpašu 
uzmanību pievēršot halles segumam piemērotu apavu izmantošanai.
9.7. Tērpam jābūt atbilstošam badmintona spēles prasībām. Ir pieļaujams spēlēt 
garajā tērpā.

10. Tiesāšana
10.1. Spēles tiesā paši spēlētāji.  
10.2. Nepieciešamības gadījumā spēlētāji par tiesnesi var pieaicināt jebkuru 
nespēlējošo dalībnieku, kas darbojas kā rezultāta uzskaitītājs.
10.3. Galvenais tiesnesis var nozīmēt Paaugstinājuma tiesnesi (ar mandātu) uz 
konkrētu spēli, tai skatā spēles vidū, par to paziņojot spēlēs dalībniekiem.


