
Ozolnieku  
ziemas sacensības badmintonā  

nolikums 
1. Sacensību misija. 

1.1. Popularizēt badmintonu starp spēlētājiem Jelgavas novadā, kā arī citās pilsētās un novados; 

1.2. Veidot stabilas badmintona spēles tradīcijas Jelgavas novadā; 

1.3. Nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju Jelgavas novadā; 

1.4. Piesaistīt spējīgus dalībniekus no citām pilsētām un novadiem, lai celtu čempionāta kopējo līmeni. 

2. Sacensību vadība. 

2.1. Sacensības organizē un kā Galvenais tiesnesis vadīs Raivis Duplinskis  
e-pasts: raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv, telefons +37129604712 

3. Sacensību norises vieta. 

3.1. Sacensību norises vieta: Ozolnieku Sporta skola, Ozolniekos, Stadiona iela 5. 

3.2. Sacensību norises laiks: Svētdien, 26.februārī, ne ātrāk kā plkst 10:00 līdz ne vēlāk kā 18:00. 

4. Sacensību dalībnieki. 

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš badmintonists, kurš apņemas ievērot šī Nolikuma izpildi un 
Pasaules Badmintona federācijas apstiprinātos Badmintona spēles noteikumus. 

4.2. Sacensības var piedalīties jebkurš badmintona spēlētājs. 

4.3. Viens spēlētājs var piedalīties visās disciplīnās, taču sacensību rīkotāji mudina spēlētājus piedalīties ne 
vairāk kā divās disciplīnās. 

4.4. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, vai persona kas viņu pavada. 

5. Pieteikumi. 

5.1. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2023.gada 25.februāra plkst. 12.00. 
Spēlētāji pieteikumā norāda savu vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu, meistarības līmeni un partneri 
dubultspēlēm 

5.2. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, vai persona kas viņu pavada 

5.3. Pieteikumus sūtīt pa e-pastu: raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv vai pa tel.:+37129604712 

6. Dalības maksa. 

6.1. Bezmaksas 

7. Sacensību norises kārtība. 

7.1. Sacensību rezultāti netiks iekļauti Latvijas Badmintona federācijas reitingā vai kādā citā kopvērtējumā. 

7.2. Sacensību kārtību nosaka Galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita, kā arī ņemot 
vērā spēlētāju meistarības līmeni. 
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7.3. Atkarībā no dalībnieku skaita, dalībnieki var tikt izkārtoti apakšgrupās (maksimālais dalībnieku skaits 
grupas turnīrā 6 dalībnieki), kvalifikācijas grupās ar izkārtoju zaros 1/2 finālā un finālā, vai arī tikai zaros 

7.4. Katram dalībniekam tik nodrošinātās vismaz 2 spēles attiecīgajā disciplīnā un meistarības grupā. 

8. Sacensību inventārs. 

8.1. Sacensības notiek ar Yonex Mavis 2000 neilona bumbiņām, kuras nodrošina sacensību rīkotājs. 

8.2. Sacensības notiek uz 4 pilnvērtīgiem dubultspēļu laukumiem ar koka grīdu un pastāvīgi iekrāsotām 
līnijām. 

8.3. Pie sacensībām netiks pielaists spēlētājs, kura sporta apavi bojā sporta zāles segumu. 

8.4. Sacensību dalībnieku sporta tērpam ir jābūt atbilstošam badmintona spēlei: šorti un T-krekls (vēlams 
vienkrāsains). 

9. Sacensību tiesāšana. 

9.1. Spēlēs tiesās paši spēlētāji. Izsaucot uz spēli, sacensību sekretariāts spēlētājiem izsniegs spēles 
rezultāta protokola lapiņa un pildspalva. Spēlēs uzvarētājs ir atbildīgs par to, lai spēlēs protokola lapiņa 
tiktu aizpildīta un nodota sacensību sekretariātam. 

9.2. Spēles dalībnieki var pieaicināt likt rezultātu saviem draugiem un radiniekiem, taču šo pieaicināto 
pilnvaras ir tikai pārlikt rezultātu, nevis pieņemt lēmumus par strīdīgām situācijām. 

9.3. Strīda gadījumā punkts tiek pārspēlēts, ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību 
galvenais tiesnesis 

10. Apbalvošana. 

10.1. Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji visās disciplīnās un visās meistarības grupās saņems medaļas, kā 
arī sponsoru sarūpētās balvas. 

10.2. Apbalvošana notiks visām disciplīnām vienlaicīgi, līdz ar turnīra beigām.
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