SACENSĪBU NOLIKUMS

"SPORTA PUNKTS balvas izcīņa krosmintonā 2017"
Mērķis

Noskaidrot spēcīgākos Latvijas krosmintonistus dažādās kategorijās.
Iepazīstināt Cēsu pilsētas iedzīvotājus un tās viesus ar jaunu rakešu sporta
veidu veicinot aktīvu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanu.

Organizators

SK “SPORTA PUNKTS”

Atbalstītāji

SIA “SPORTA PUNKTS LATVIJA”
SIA "SportaFans"
Latvijas Krosmintona federācija

Vieta un laiks

Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Cēsis
2018. gada, 27. janvāris, plkst. 10:00 (reģistrēšanās no 9:30)

Dalībnieki un
kategorijas

Sacensībās aicināti piedalīties visi interesenti. Sacensību dalībnieki tiek dalīti
pa kategorijām:
•
•
•
•
•
•

OPEN (ikviens var pieteikties)
Open B
Sievietes
Sievietes O35 (virs 35)
Vīrieši O40 (virs 40)
Vīrieši O50 (virs 50)

•
•
•
•
•
•
•

Jaunieši U18 (zem 18)
Jaunietes U18 (zem 18)
Jaunieši U14 (zem 14)
Jaunietes U14 (zem 14)
Meitenes U12 (zem 12)
Zēni U12 (zem 12)
OPEN dubultspēlēs

Sacensības attiecīgajā kategorijā notiek tikai tad, ja ir pieteikušies pieci (četri U12; U14 un U18 kategorijās) vai vairāk dalībnieku! Ja attiecīgā kategorija
netiek nokomplektēta, pieteiktie dalībnieki tiek iekļauti kādā no citām
atbilstošajām kategorijām.
Pieteikumi

Dalībnieku pieteikumi līdz 22.01.2018., plkst. 23:59. rakstiski jānosūta Vitai
Zvaigznei uz e-pastu vita.preimane@gmail.com vai īsziņā Nikam Zvaigznem
uz tālr. 26633533.
Pieteikumā jānorāda:
• Vārds Uzvārds
• Telefona numurs
• Dzimšanas gads
• E-pasta adrese
• Pārstāvētais klubs (vai dzīvesvieta)
Sacensību dienā reģistrēšanās jāveic ne vēlāk, kā 30min pirms savas spēles
sākuma.

Dalības maksa

10,00 EUR (5,00 EUR - kategorijās U18, U14, U12) vienspēļu kategorijā.
5,00 EUR no dalībnieka - dubultspēļu kategorijā.
Dalības maksa apmaksājama sacensību dienā, pie reģistrēšanās.

Norises kārtība

Sacensību pirmā kārta tiek organizēta kā grupu turnīrs (dubultspēlēs kā
izslēgšanas turnīrs), kur dalībnieki tiek izkārtoti, balstoties uz aktuālo LKF
reitingu. Otrā kārta tiek organizēta (tikai, ja ir vairāk nekā viena grupa) kā
izslēgšanas turnīrs, kur tiek, noskaidrots uzvarētājs.
Sacensību norises kārtības organizēšanai vērā tiek ņemtas Starptautiskās
Krosmintona Organizācijas (ICO) izstrādātās rekomendācijas;
Spēle notiek ar Starptautiskās Krosmintona Organizācijas apstiprinātajām
bumbiņām - Speedminton® Match Speeder® 2012 (U12 kategorijā ar
Speedminton® Fun Speeder®).
Spēli uz laukuma tiesā paši dalībnieki (nākamo spēli tiesā iepriekšējās spēles
zaudētājs). Jebkādu strīdu gadījumā galīgo lēmumu pieņem galvenais
tiesnesis.
Sacensības notiek atbilstoši Starptautiskās Krosmintona Organizācijas
apstiprinātajiem noteikumiem, ar tiem var iepazīties šeit.

Spēles
laukums

Parkets

Galvenais
tiesnesis

Niks Zvaigzne, m.t. 26633533, e-pasts: niks@sportapunkts.lv

Balvas

Pirmo trīs vietu ieguvēju katrā no kategorijām tiek apbalvoti.
Uzvarētāji saņem 100 Latvijas Krosmintona federācijas reitinga punktus.

Izdevumi

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku nokļūšanu uz sacensībām, sedz paši
dalībnieki. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz sacensību
organizatori.

Cita
informācija

Organizētājs patur tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt sacensību
norises kārtību un nolikumu.
Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
Sporta kompleksā darbosies kafejnīca.

Tiekamies sacensībās!

