SACENSĪBU NOLIKUMS
‘’BIEDRĪBAS SPORTA KLUBS 4R KAUSA IZCĪŅA KROSMINTONĀ’’
Mērķis

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

Organizators

Biedrība ‘’Sporta klubs 4R’’ sadarbībā ar Jēkabpils Sporta Centru

Vieta un laiks

Jēkabpils sporta nams, Brīvības iela 2j, Jēkabpils
2022. gada 12. februāris, plkst. 10:00 (reģistrēšanās no plkst. 8:30)

Dalībnieki un kategorijas














OPEN
Amatieri (OPEN B)
Sievietes
Vīrieši O40 (virs 40)
Sievietes 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 dubultspēles

Sacensības attiecīgajā kategorijā notiek tikai tad, ja ir pieteikušies pieci (četri – U12; U14;
U18 kategorijās) vai vairāk dalībnieku! Ja attiecīgā kategorija netiek nokomplektēta,
pieteiktie dalībnieki tiek iekļauti kādā no citām atbilstošajām kategorijām.
Kategorijā AMATIERI var pieteikties ikviens spēlētājs, izņemot LKF reitinga Open
kategorijas pirmo 12 vietu spēlētājus atbilstoši LKF reitingam uz pieteikšanās beigu datumu.
Minimālais dalībnieku skaits - 5 dalībnieki, citādi spēlētāji tiek iekļauti Open kategorijā.
Sacensības tiek organizētas atbilstoši spēkā esošajiem epidemioloģiskās
drošības noteikumiem, epidemioloģiski drošā vidē!
1. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
2. Atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu ir
Galvenais tiesnesis;
3. Sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā
arī tiek lietotas sejas maskas (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā, tā
var tikt novilkta uzejot uz lakuma un tai jātiek uzvilktai uzreiz pēc noiešanas no
laukuma);
4. Sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citiem
sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem;
5. Sacensību dalībniekus, kas neievēro noteiktos epidemioloģiskās drošības
pasākumus, sākotnēji brīdina Galvenais tiesnesis. Atkārtota brīdinājuma gadījumā
dalībnieks tiek izraidīts no sacensību norises vietas, šī spēlētāja rezultāti tiek

anulēti, samaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
Pieteikumi

Dalībnieku pieteikumi līdz 10.02.2022., plkst. 23:59. rakstiski
jānosūta sacensību organizatoram uz e-pastu 4rjekabpils@gmail.com.

Pieteikumā jānorāda:
 Vārds Uzvārds, dzimšanas datums, pārstāvētais klubs (vai dzīvesvieta), telefona
numurs, e-pasta adrese
Dalībnieku skaits ir limitēts, tāpēc dalību sacensībās nodrošinās vislaicīgāk pieteikušies
dalībnieki!
Dalības maksa

Vienspēlēs – 10,00 EUR (jauniešiem – 5,00 EUR)
Dubultspēlēs – 5,00 EUR
Dalības maksa apmaksājama sacensību dienā, reģistrējoties
turnīram, vai arī veicot pārskaitījumu – Biedrība “Sporta klubs 4R”, Reģ. nr. . 50008149361,
konts LV75HABA0551045289034.
Norises kārtība

Spēles laukums

Galvenais tiesnesis
Balvas
Izdevumi

Cita informācija

Sacensību pirmā kārta tiek organizēta kā grupu turnīrs, kur
dalībnieki tiek izkārtoti, balstoties uz aktuālo LKF feitingu.
Otrā kārta tiek organizēta (tikai, ja ir vairāk nekā viena
apakšgrupa) kā izslēgšanas turnīrs, kurā tiek noskaidrots
uzvarētājs.
Sacensības norises kārtības organizēšanai vērā tiek ņemtas
Starptautiskās Krosmintona Organizācijas (ICO) izstrādātās
rekomendācijas.
Spēles 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.
Sporta zāle ar parketa dēļu segumu (pie sacensībām tiek
pielaisti spēlētāji tikai ar iekštelpām paredzētajiem sporta apaviem).
Uldis Dzirkalis, m.t. 26139220, e-pasts:
uldis.dzirkalis@gmail.com
Uzvarētāji katrā no kategorijām tiks apbalvoti ar kausiem,
pirmo trīs vietu ieguvēji ar medaļām.
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku nokļūšanu uz
sacensībām, sedz paši dalībnieki. Izdevumus, kas saistīti ar
sacensību organizēšanu sedz sacensību organizatori.
Organizētājs patur tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt
sacensības norises kārtību.
Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli
Reģistrējoties sacensībām dalībnieks piekrīt, ka sacensību
norises laikā var tikt fotografēts un ka šis materiāls var tikts
izmantots sacensību publicitātes nodrošināšanai.

