Turnīrs badmintonā dubultspēlēs “Valka 2015”
Nolikums
Mērķis

Popularizēt badmintona spēli novadā. Rast iespēju labākajiem
novada badmintonistiem dubultspēlēs sacensties ar citiem Latvijas
un ārvalstu spēlētājiem.

Sacensību
organizators.

Biedrība VBK „Lotos” sadarbībā ar Valkas novada domi , SIA”SETS un
“Association of Baltic Badminton Amateurs”.

Vieta un laiks

Valka, Valkas ăimnāzijas Sporta halle, RaiĦa 28a
08.08.2015. vīriešu un sieviešu dubultspēlēs
plkst. 10.00
09.08.2015 jauktās dubultspēlēs
1) Sacensībās aicināti piedalīties badmintonisti no 12 gadu vecuma un vecāki.
2) Sacensības notiek:
• vīriešu dubultspēlēs A, B,C līga
• sieviešu dubultspēlēs A, B,C līga
• jauktās dubultspēlēs A,B,C līga
3) Organizatori patur tiesības mainīt dalībnieku sastāvu starp A,B,C līgām.
Grupu sistēma (gadījumā ja, dalībnieku skaits būs liels, sistēma var tikt mainīta,
bet garantētas kā minimums trīs spēles) ar “izsētajiem” pāriem, pēc grupu
turnīriem – “play off”.
1) Visās līgās, pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaĜām.
2) A-līga: pirmo vietu ieguvēji visās kategorijās tiks apbalvoti ar dāvanu karti
140 Euro vērtībā katram dalībniekam. (dāvanu karti varēs realizēt veikalā
„Sets”, kas atradīsies sacensību zālē)

Programma

Sacensību
sarīkošanas kārtība
Apbalvošana

Pieteikumi

Citi noteikumi.

Iepriekš pieteikumi jānosūta līdz 03.08.2015. uz e-pastu Vjačeslavam Baskovam
vbklotos@gmail.com vai telefoniski / īsziĦā +37129144219.
Sacensību dienā mutisks apstiprinājums par ierašanos jāsniedz plkst. 9.40 vai, ja
jūsu e-pastā saĦemta sacensību tabula ar norādītu spēĜu sākumu, tad 20 minūtes
pirms tur norādītā laika.
No sestdienas uz svētdienu apmēram no plkst. 20.00 tiek rīkota After-party
(Izklaidējošs pasākums) viesu namā ”Ezernieki” (Sauna, zviedru galds, šašliks,
mūzika, odi). Dalības maksa 15 euro no cilvēka.
1) Sacensības atbalstīs SIA ”Sets”, prezentēs Yonex inventāru, būs pieejami
stīgošanas servisa pakalpojumi.
2) Sporta hallē strādās kafejnīca no plkst. 10.00 līdz 16.00.

NakšĦošana

1) īpaši vēlamais variants - Viesu nams ”Ezernieki” (rezervēšana pa tel. +371
29144219 Vjačeslavs Baskovs)
• Vietu skaits – 20 (14 euro no cilv.)
• Katrā stāvā dušas telpas, tualetes
• Kopēja virtuve, pieejama plīts, ledusskapis, trauki
• Atsevišėi pirts māja
3) Valkas ăimnāzijas internāts, dienakts 8 euro (rezervēšana pa tel. +371
64707271; +371 26540200)
2) Viesu nams „Otrā elpa”. Divvietīgais numurs (rezervēšana pa tel. +371
64722280; +371 29282639; www.otraelpa.com)

