
Apstiprinu: 
                  VBK valdes loceklis Uldis Ābeltiņš 
 

Nolikums 
Valmieras 734. gadu jubilejai veltītām 
sacensībām badmintonā dubultspēlēs: 

“ Valmierai – 734” 2.daļa WD, XD, MS 
 

Sacensību 
organizators. 

Biedrība „Valmieras badmintona klubs” 
 
 

Vieta un laiks Valmieras Pārgaujas sākumskola, Meža ielā 12A, 
svētdien 08.10.2017. plkst. 10.00 
 

Kategorija un 
dalībnieki 

Sacensībās aicināti piedalīties visi badmintona entuziasti. Sacensības 
notiek: 

 sieviešu dubultspēlēs WD; 

 jauktajās dubultspēlēs XD; 

 vīriešu vienspēlēs MS. 
 

Sacensību 
sarīkošanas 
kārtība 

Sacensības norisināsies pēc vienmīnusa sistēmas, plānojot visu vietu 
noskaidrošanu. Dalībniekus izliks atbilstoši jaunākajam Latvijas badmintona 
federācijas reitingam. 
 

Apbalvošana Kausi tiek pasniegti:  
1.-3. vietas ieguvējām WD grupā; 
1.-5. vietas ieguvējiem XD grupā; 
1.-3. vietas ieguvējiem MS grupā. 

Pieteikumi Iepriekšējie pieteikumi līdz 05.10.2017. jānosūta uz e-pastu Uldim Ābeltiņam 
uldis.abeltins@gmail.com vai telefoniski / īsziņā 29190066. Ja Jums nav 
spēles partnera – atsūtiet ziņu, varbūt vēl kāds meklē ar ko kopā uzspēlēt.  
Sacensību tabulas http://tournamentsoftware.com/  plānots ievietot 
07.10.2017. pl. 12:00. Sacensību sākums MS pl. 10:00; WD pl. 11:00; XD 
pēc iepriekšējo spēļu beigām. 
 

Izdevumi Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku nokļūšanu uz sacensībām un 
nodrošināšanu ar sporta inventāru sedz paši spēlētāji. Dalībnieka 
līdzfinansējumu sacensību organizēšanai jauniešiem (līdz 19 gadu jauniem) 
par vienu veidu: 3,- EUR, bet par diviem veidiem 5,- EUR, pieaugušajiem par 
vienu veidu 5,- EUR, bet par diviem veidiem 9,- EUR vēlams līdz 
05.10.2017. ieskaitīt biedrības „Valmieras badmintona klubs” Reģ. 
Nr.40008141633” kontā: AS DnB NORD Banka, SWIFT kods: RIKO LV 2X, 
konta Nr. LV98RIKO0002013136050.  
  

Citi noteikumi. Sacensības notiek ar sacensību spalvu bumbiņām, bet abām pusēm 
vienojoties, var spēlēt ar neilona bumbiņu. Pirmais bumbiņu dod tas, kuram 
izlozē ir izvēles tiesības. 
Pie sacensībām nepielaidīs spēlētājus, kuru sporta apavu zoles bojā sporta 
zāles grīdu vai atstāj uz tās tumšas svītras.  
Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. 
Spēli uz laukuma tiesā paši dalībnieki. Ja būs iespējams, rezultātu uz tablo, 
liks iepriekšējās spēles zaudētājs. Jebkādu strīdu gadījumā galīgo lēmumu 
pieņem galvenais tiesnesis. 

 

http://tournamentsoftware.com/

