NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi
Popularizēt badmintona, novusa un galda tenisa sportu Aknīstes novadā. Noskaidrot labākos
spēlētājus. Paaugstināt sportistu meistarību, aktivizēt veselīgu dzīves veidu un saturīga brīvā
laika pavadīšanu.
Vieta, sacensību norise un laiks
Gārsene kultūras nams. Sacensības norisināsies 3 kārtās. Pirmā kārta notiks 2017.g. 11.
novembrī, sacensību sākums plkst.10.00. 2. un 3. kārta- 2017. G. decembris, 2018. g janvārisfebruāris( sekot līdzi informācijai )
Dalībnieki
1.Sacensībās drīkst piedalīties visi interesenti.
2.Par savu veselību atbild katrs dalībnieks pats.
3.Par bērnu veselības stāvokli un viņu uzvedību atbild viņu vecāki vai personas, kas viņu
pavada.
4.Piesakoties turnīram, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju izmantošanu sacensību publiskajos materiālos.
Sacensību noteikumi
1.Sacensību norisi un izcīņas sistēmu nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no dalībnieku skaita, ko
paziņo turnīra dienā.
2.Turnīrs notiks pēc novusa un tenisa klasiskajiem noteikumiem- līdz 2 setu uzvarai.
Badmintonu spēlē 1 setu, līdz 21 punktam, ar 2 punktu pārsvaru.
3.Par uzvaru spēlē (2-0; 2-1) – divi punkti, neizšķirts nav iespējams,
par zaudējumu (0-2;1-2) – nulle punktu.
4.Sacensības tiesā paši dalībnieki, strīdu gadījumus izšķir galvenais tiesnesis
Sacensības rezultātu dalībnieki paziņo galvenajam tiesnesim tūlīt pēc sacensības.
Vērtēšana.
Vietu sadalījumu nosaka pēc izcīnīto punktu skaita.
Ja 2 vai vairākiem dalībniekiem punktu summa ir vienāda, tad vietas sadala pēc:
1) savstarpējās spēles rezultāta;
2) uzvarēto, zaudēto setu attiecības savstarpējās spēlēs;
3) uzvarēto, zaudēto setu attiecības visās spēlēs.
Par 1. vietu kārtā dalībnieks saņem- 25 punktus, 2. vietu- 22, 3.vietu -20, 4.vietu -19, 5.vietu18, 6. vietu- 17 punktus, utt.
Rezultātus izvērtē sekojošās grupās:
1) Vīrieši, jaunieši, zēni;
2) Meitenes, jaunietes, sievietes.
Sacensību izdevumi
1.Sacensību organizēšanas izdevumus sedz Aknīstes novada pašvaldība, piesaistītie sponsori un
dalībnieku dalības maksa.
2.Dalībnieku ierašanās un uzturēšanās izdevumus sacensību vietā sedz paši sportisti.
3.Dalības maksa- 1 EUR katrā sacensību veidā.
4. Skolniekiem dalība bezmaksas.

Apbalvošana
Apbalvošana notiek tikai turnīra noslēgumā.
Turnīra visu trīs kārtu katras grupas 1.-3.vietu ieguvēji saņem organizatoru kausus, diplomus un
balvas.
Pieteikumi
1.Sacensību dienā no plkst.9.00 līdz plkst 9.30 sacensību galvenajam tiesnesim līdz ar dalības
maksas iesniegšanu .
2.Pieteikties var arī iepriekš- telefoniski sacensību galvenajam tiesnesim, dalības maksu
iesniedzot sacensību dienā.

Sacensību galvenais tiesnesis Pēteris Stalidzāns

( telef. 28316265)

