
Apstiprinu: 
     VBK valdes loceklis Uldis Ābeltiņš 

 
Nolikums 

Valmieras 734. Ziemassvētku 
 balvu izcīņa badmintonā dubultspēlēs 

 
Sacensību 
organizators. 

Biedrība „Valmieras badmintona klubs” 

Vieta un laiks Valmieras Pārgaujas sākumskola, Meža ielā 12A, 
Svētdien 10.12.2017. plkst. 10.00 

Kategorija un 
dalībnieki 

Sacensībās aicināts piedalīties ikviens badmintonists.  
Sacensības notiek: 

 vīriešu dubultspēlēs MD,  

 sieviešu dubultspēlēs WD, 

 jauktajās dubultspēlēs XDM un XDDz. 
Sacensību 
sarīkošanas 
kārtība 

Sacensību sistēma tiks noteikta pēc visu iesniegumu saņemšanas. 
Sistēmu mēģinās veidot, lai katram būtu vismaz 3 dubultspēles un 
3 jauktās dubultspēles. 

Apbalvošana Ar kausiem apbalvo 1.-3.vietas MD, WD un XDM (meistarības 
grupā). 
Ar kausiem apbalvo uzvarētāju pāri XDDz (dzīvesprieka grupā) 
katrā no trijām vecuma kategorijām: jaunākā trešdaļa 1/3 “-“, vidējā 
trešdaļa 1/3 līdz 2/3, vecākā trešdaļa 2/3 “+” . 
Ar balviņu “Laureāts badmintonā” apbalvo 1.-3.vietas 
2002.g.dzimušo un jaunāko vecuma kategorijā MD un WD grupās.   

Pieteikumi Iepriekšējie pieteikumi (jauniešiem un XDDz norādot vecumu) līdz 
07.12.2016. pl. 20:00 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 dienā mutisks apstiprinājums par ierašanos jāsniedz 
MD un WD plkst. 9.40 un XD plkst. 13:00 vai, ja jūsu e-pastā 
saņemta sacensību tabula ar norādītu spēļu sākumu, tad 20 
minūtes pirms tur norādītā laika. 

Izdevumi Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku nokļūšanu uz sacensībām un 
nodrošināšanu ar sporta inventāru sedz paši spēlētāji.  
Dalībnieku līdzfinansējums sacensību organizēšanai: 
MD un WD 3,- UER jauniešiem (ieskaitot 18-gadīgos), 5,- EUR 
pieaugušajiem; XD 3,- UER jauniešiem (ieskaitot 18-gadīgos), 5,- 
EUR pieaugušajiem līdz 07.12.2016. jāieskaita biedrības 

„Valmieras badmintona klubs” Reģ. Nr.40008141633” kontā: AS 
DnB NORD Banka, SWIFT kods: RIKO LV 2X, konta Nr. 
LV98RIKO0002013136050 vai sacensību laikā kāds jāpalūdz to 
izdarīt.  

Citi noteikumi. Sacensības notiek ar sacensību spalvu bumbiņām. 
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. Jebkādu strīdu gadījumā 
galīgo lēmumu pieņem galvenais tiesnesis.  
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