
 

Latvijas čempionāts (A līga) badmintonā 
vīriešu un sieviešu komandām  

2020.-2021.gada sezonā

1. ORGANIZATORS: 
1.1. Pasūtītājs: Latvijas Badmintona federācija (LBF) 
1.2. Rīkotājs: biedrība “Badminton 100” 
1.3. Komisārs: Kristians Rozenvalds, 29546666, Kristians@Rozenvalds.lv. 
1.4. Galvenais tiesnesis: Andrejs Šlikovs, 29352398, a73olaine@gmail.com. 

 
2. NORISES LAIKS: 
2.1. No 2021.gada 1.maijs līdz 2021.gada 22.jūnijs (nepieciešamības gadījumā 
norises laiku var pagarināt līdz 2021.gada 31.augustam). 

 
3. MĒRĶIS: 
3.1. Noskaidrot Latvijas spēcīgāko vīriešu un sieviešu badmintona komandu. 

3.2. Veicināt Latvijas klubu ieinteresētību piesaistīt un atbalstīt spēcīgākos 
badmintona spēlētājus. 

3.3. Popularizēt badmintona spēli un veicināt tās attīstību Latvijā.  

 
4. PIETEIKUMI: 
4.1. Komandas pieteikums ir jānosūta līdz 2021.gada 27.aprīļa plkst 24:00, 
rakstiski uz uz e-pastu: pieteikumi@badminton.lv, norādot: 
4.1.1. turnīra nosaukumu un kategoriju (komandas spēlētāju dzimumu); 
4.1.2. komandas nosaukumu; 
4.1.3. komandas dalībnieku sastāvu; 
4.1.4. komandas kapteiņa (Koordinatora) vārdu, uzvārdu, telefona nr. un e-pastu; 
4.1.5. iespējamos datumus, laikus un vietas (sporta zāles nosaukums un adrese) 
komandas mājas spēlēm (ja nav pieejama zāle, tad norāda, ka nav). 
4.1.6. kopā ar pieteikumi tiek nosūtīts arī kluba vai komandas logo (ja tāds ir), 
kurš tālāk izmantojams Līgas reklāmas materiālos. 

4.2. Komandas var pieteikt tikai LBF dalīborganizācija. 
4.2.1. Viena LBF dalīborganizācija var pieteikt tikai vienu vīriešu un tikai vienu 
sieviešu komandu. 

Apstiprināts:  
2021.gada 7.aprīlī 
Latvijas Badmintona federācijas 
Valdes sēdē. 
Atbidīgais: Viesturs Bajārs 

http://www.badminton.lv
http://www.badminton100.com
mailto:kristians@Rozenvalds.lv
mailto:a73olaine@gmail.com
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=275
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=275


5. SPĒĻU TABULAS un FORMĀTS: 
5.1. Spēļu tabulas ar spēļu laikiem tiks publicētas badminton100.com. 

5.2. Komandu skaits: 
5.2.1. Maksimālais komandu skaits ir 12 komandas vienā kategorijā. Gadījumā, 
ja ir pieteiktas vairāk nekā 12 komandas, tad turnīram kvalificējas 12 labākās 
komandas saskaņā ar Komandas reitingu. 
5.2.2. Minimālais komandu skaits ir 4. 

5.3. Atkarībā no pieteikušos komandu skaita, turnīru rīkos vienā vai divās kārtās. 
5.3.1. 1.kārtā komandas spēles grupu turnīru, katrai ar katru vienu spēli. 
5.3.2. Gadījumā, ja būs nepieciešamas divas kārtas, tad 1.kārtā ir grupas turnīrs, 
katrai komandai spēlējot ar katru, bet 2.kārtā 4 komandas (ja divas grupas, tad 2 
labākās no katras grupas) spēlē pusfinālus un finālus t.sk. par 3.vietu. 

5.3. Atkarībā no pieteikušos komandu skaita, komandas tiks izkārtotas vienā vai 
divās grupās. 
5.4.1. Ja pieteiksies no 8 līdz 12 komandām, tad turnīrs notiks divās kārtās, 
komandas tiks izkārtotas divās grupās, saskaņā ar Komandu reitingu; 
5.4.2. Ja pieteiksies 6 vai 7 komandas, tad turnīrs notiks vienā kārtā. Komandas  
tās tiks izkārtotas vienā grupā, katrai komandai spēlējot ar katru vienu spēli; 
5.4.3. Ja pieteiksies 4 un 5 komandas, tad turnīrs notiks divās kārtās.  

5.6. 2.kārtā, ja tāda būs nepieciešams, spēles vietas un laika izvēlē priekšroka ir 
komandai ar augstāku vietu 1.kārtas turnīrā. 

5.7. Komandas tiks izkārtotas tabulās saskaņā ar Komandu reitingu - ņemot vērā 
4 labāko komandas sākotnēji pieteikto spēlētāju reitinga kopsummu (par 
vienspēlēm un dubultspēlēm), saskaņā ar Latvijas badmintona reitingu 
2021.gada 27.aprīlī.  
5.7.1. Galvenais tiesnesis var katru komandu pavirzīt par vienu pozīciju un augšu 
vai leju, ja tas palīdz izveidot apakšgrupas tā, ka komandām jāveic pēc iespējas 
mazāki pārbraucieni. 

5.8. Komandai ar augstāku reitingu ir priekšroka piedāvāt ieteikumus izraugoties 
pretinieku uz spēlēm mājas vai viesos, kā arī par spēļu datumiem un vietām. 

6. TIESĀŠANA: 
6.1. Spēļu tiesāšanu organizē Galvenais tiesnesis.  
6.1.1. Tiesāšanā var tikt iesaistīti abu komandu spēlētāji un pārstāvji 
6.1.2. Spēles var tiesāt arī Galvenais tiesnesis vai Komisārs. 

6.2. Uz katru spēli Galvenais tiesnesis nozīmē spēles Inspektoru, kas uz vietas 
pilda spēlēs Galvenā tiesneša pienākumus, un ir atbildīgs par spēles protokola 
sagatavošanu, tā nosūtīšanu Rīkotājam. Protokola kopija ir pārsūtāma arī 
Koordinatoriem, dodot 24h laikā iesniegt labojums vai protestus. 

6.3. Strīdus jautājumu (protestu) risināšana tiek iesaistīta LBF Tiesnešu komisija 
(e-pasts: umpires@badmitnon.lv). 

http://badminton100.com
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=1
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=328
mailto:umpires@badmitnon.lv


7. SPĒĻU FORMĀTS - BADMINTON 100: 
7.1 Spēles notiek Badminton 100 formātā, spēlējot līdz 100 punktiem, t.sk.: 
1.spēle (vienspēle) līdz uzvarošā komanda iegūst 20.punktu; 
2.spēle (vienspēle) līdz uzvarošā komanda iegūst 40.punktu 
3.spēle (vienspēle) līdz uzvarošā komanda iegūst 60.punktu; 
4.spēle (dubultspēle) līdz uzvarošā komanda iegūst 80.punktu; 
5.spēle (dubultspēle) līdz uzvarošā komanda ieguvusi 100.punktu. 
Gadījumā, ja rezultāts ir 99-99, tad 100.punkts ir izšķirošais. 

7.2. Kad uzvarošā komanda iegūst 10., 30., 50., 70. un 90.punktu: 
7.2.1. spēlētāji mainās ar laukuma pusēm; 
7.2.2. spēlētājiem ir iespēja izmantot 1 minūtes garu atpūtas pauzi. 

7.3. pēc 3.spēles (vienspēles) ir 3 minūšu TV reklāmas pārtraukums.  
7.3.1. Šajā laikā nākamajās spēlēs iesaistītie var veikt iesildīšanos. 
7.3.2. Šajā laikā Paaugstinājuma tiesnesis un līnijtiesneši var atstāt savu vietu. 
7.3.3. Šajā laikā Paaugstinājuma tiesnesis un līnijtiesneši var veikt maiņu. 

7.4. Spēlētājiem jābūt gataviem uzsākt jauno spēli 90 sekunžu laikā pēc 
iepriekšējās spēlēs beigām.  
7.4.1. Nākamie spēlētāji var doties laukumā līdz ar brīdi, kad iepriekšējie spēlētāji 
ir pilnībā atstājuši laukumi, kā arī ne ātrāk kā Paaugstinājumu tiesnesis ir izziņojis 
spēles rezultātu, paziņojot, ka “Intervāls. Spēlētāju maiņa”.  

7.5. Viens spēlētājs var piedalīties tikai vienā vienspēlē un vienā dubultspēlē. 

7.6. Komandas Koordinatoram ir jāiesniedz komandas kompozīcija ne vēlāk kā 
30 minūtes pirms spēles sākuma, nosūtot uz e-pastu: pieteikumi@badminton.lv. 

8. KOMANDAS un SPĒLĒTĀJI 
8.1. Komandā var pieteikt ne mazāk kā 4 un ne vairāk kā 10 spēlētājus. 
8.1.1. Spēlētāji var būt gan Latvijas, gan arī jebkuras citas valsts piederīgie. 
8.1.2. Spēlētāji nevar būt U15 un jaunāki. 

8.2. Visiem spēlētājiem jābūt ar Latvijas badmintona reitinga licenci. 
8.2.1. Spēlētājs var iegādāties arī vienreizējo licenci, kas derīga uz visām līgas 
spēlēm, jo Latvijas badmintona reitingā tiks iekļauts tika līgas kopvērtējums. 
8.2.2.2 Latvijas badmintona reitingā iekļaus rezultātus tiem spēlētājiem, kuri Līgā 
būs spēlējuši kaut vienu spēli attiecīgajā disciplīnā. 

8.3. Divas dienas (līdz plkst. 22:00) pirms kārtējās spēlēs, komandas sarakstu 
var papildināt ar jauniem spēlētājiem, taču komandā nevar iekļaut spēlētājus, kuri 
iepriekš jau reģistrēti šajā turnīrā.  
8.3.1. Gadījumā, ja piesakot jaunu spēlētāju, komandā ir jau reģistrēti 10 
spēlētāji, tad komandai ir jāatsauc kāds no iepriekš reģistrētajiem spēlētājiem, 
taču komandai ir jārēķinās ar to, ka atsaukto spēlētāju šajā sezonā vairs nevarēs 
pieteikt ne šis klubs, ne arī kāds cits. 
8.3.2. Komandai līdz spēlēs sākumam ir jāpārskaita dalības maksa par katru 
jauno pieteikto spēlētāju pilnā apmērā (€10 par katru spēlētāju). 

https://badminton100.com/rules/


9. INVENTĀRS: 
9.1. Spēles notiek ar spalvu bumbiņām FZ Forza VIP (īpašā cena €27). 
9.1.1. Komandu spēlēs sākumā notiek izloze, kurā tiek noskaidrota komanda, 
kura uzsāk servēt, tā arī nodrošina pirmo spalvu badmintona bumbiņu. 
9.1.2. Spalvu bumbiņas tiek mainītas ar Paaugstinājuma tiesneša atļauju, tai 
skaitā turpinot nākamo spēli. 
9.1.3. Uz spēlēm, kas notiek Sportacentrs TV tiešraidē, spalvu bumbiņas 
nodrošina Latvin, katrai komandas spēlei piešķirot 6 spalvu bumbiņas. 

9.2. Visiem komandas spēlētājiem ir jāspēlē vienādos sporta tērpos (kreklos). 
9.2.1. Attiecībā uz reklāmām nav noteikti nekādi ierobežojumi, izņemot atbilstība 
LR likumdošanā noteiktajām prasībām (naida kurināšanu, vardarbību, rasismu, 
kā arī politiskās, alkohola un cigarešu reklāmas ierobežojumi, u.c.) 

9.3. Kā spēļu norises vietas var būt gan uzņemošā kluba telpas, gan Rīkotāja 
nodrošināta halle.  
9.3.1. Ja komandai Covid-19 prasību dēļ nav iespējams rīkot mājas spēles, tas 
tiek norādīts komandas pieteikumā, tādā gadījumā Rīkotājs veidos sacensību 
kalendāru tā, ko komanda spēlēs tikai cituviet. 
9.3.2. Ja komandas ir gatava visas spēles uzņemt savā hallē, tad priekšroka, 
izvēloties norises vietu 1.kārtā ir komandai ar augstāku reitingu, bet 2.kārtā 
komandai ar labāku rezultātu 1.kartā. 
9.3.3. Lai nodrošinātu vienas spēles norisi, badmintona kortam jābūt pieejamam 
uz 1 stundu un 30 minūtēm. Divu spēļu norisei nepieciešamas 2 stundu un 30 
minūtes. Trim spēlēm nepieciešams 3 stundas un 30 minūtes. 
9.3.4. Viesu komandai nav jāmaksā jebkādi maksājumi par attiecīgās spēles 
sporta zāli, ģērbtuvēm vai dušām. 
9.3.5. Ja komandas spēlēs notiek darba dienās, tad spēles sākums ir ne ātrāk kā 
18:30 un spēlēm jābeidzas ne vēlāk kā 22:00. Ja komandas spēles notiek 
brīvdienās, tad spēles sākums ir ne ātrāk kā 10:00 un ne vēlāk kā 20:00. 

10. DALĪBAS MAKSA: 
10.1. Komandas dalības maksa ir €10 par katru pieteikto komandas spēlētāju 
neatkarīgi no tā, vai spēlētājs ir piedalījies kaut vienā spēlē. 
10.1.1. Ņemot vērā to, ka 2020/2021 sezonā Līga saņēmusi budžeta dotāciju no 
Latvijas Sporta federāciju padomes, tāpēc komandas sākotnējā pieteikumā 
esošiem spēlētājiem noteikta 70% atlaide - jāmaksā tikai €3 par spēlētāju. 
10.1.2. Par spēlētājiem, kuri nav piedalījušies kaut vienā no spēlēm, dalības 
maksa netiek atgriezta, jo ikkatra reģistrētā spēlētāja reitings var ietekmēt 
Komandas reitingu un šo spēlētāju vairs nevar reģistrēt kādā citā komandā. 

10.2. Dalības maksa ir iemaksājama biedrības “Latvijas Badmintona federācija” 
(Reģistrācijas numurs: 40008023393) bankas norēķinu kontā bankā Swedbank, 
(Kods: HABALV22), konts: LV60HABA0551023860064.  

10.3. Komandas sastāvā tiek iekļauti tikai tie spēlētāji par kuriem ir samaksāta 
dalības maksa. 

https://latvin.lv/lv/produkti/c-24-sports-un-fitness/g-40-badmintons/s-267-volani/p-6397-fz-forza-vip-badmintona-volani
https://latvin.lv/lv/produkti/c-24-sports-un-fitness/g-40-badmintons


11. INFORMĀCIJA un REKLĀMA: 
11.1. Komanda, organizējot mājas spēles, nodrošina visas spēles tiešraidi 
Youtube kanalā “Badminton LV”. 
11.1.1. Kamerai jābūt novietotai aiz vienas no gala līnijām. 
11.1.2. Tiešraidē jābūt redzamam spēles rezultātam. Var izmantot, piemēram, 
SportCam.app vai OBS programmu ar integrētu titrējumu. 

11.2. Lai nodrošinātu līdzjutēju iesaistīšanu savas komandas atbalstīšanai, klubs 
informē par gaidāmo mājas spēli un tās translāciju savos informatīvajos 
resursos, tai skatā internetā un sociālajos tīklos. 

11.3. Komanda, organizējot mājas spēles, nodrošina vismaz 5 fotogrāfijas, kuras 
publicējamas internetā un sociālajos tīklos. 

11.4. Pēc spēles tiek publicēts komandas kapteiņu vai komandas treneru 
komentārs par notikušo spēli. Komentāru var publicēt rakstiski, vai arī video un 
audio formātā. 

11.5. Ja uzņemošā komanda vēlas, lai spēles tiek translētas Sportacentrs TV, ir 
jāievēro prasības TV translācijas nodrošināšanai:  
11.5.1. Piemērošanās SportaCentrs TV tiešraides grafikam. 
11.5.2. Notiek vismaz divas secīgās spēles uz viena un tā paša laukuma, kā arī 
nodrošinot, ka spēlētāji, tiesneši un tehniskais personāls var nodrošināt, ka otrā 
spēle sākas ne ilgāk kā 15 minūtes pēc pirmās spēles beigām. 
11.5.3. SportaCentrs TV brigādei ir jābūt iespējām uzstādīt tiešraides aparatūru 
vismaz 2h pirms plānotā tiešraides sākuma laika.  
11.5.4. Ierādīta vietu, kur izvietot darba vietu TV tiešraides režisoram, kā arī vieta 
TV komentētājam, nodrošinot, ka šīs vietas ir vismaz 2 metru attālumā viena no 
otras un citiem. 
11.5.5. Ir vieta, kur izvietot divas sānu kameras un darba vieta diviem TV 
operatoriem, kuri var atrasties drošā 2 metru attālumā viens no otra un citiem. 
11.5.6. Iespēja aiz badmintona gala līnijas novietot TV tiešraides galveno 
platleņķa kameru, tā, lai kadrā ir viss laukums, kā arī redzama badmintona 
bumbiņa vismaz 4m augstumā. 
11.5.7. Sporta zālē (TV kadrā) tobrīd nenotiek nekādas citas sporta sacensībās, 
tai skaitā badmintonā vai citā sporta veidā.  
11.5.8. Sporta zālē pietiekošs mākslīgais apgaismojums, nav āra gaismas 
ietekme TV kadrā. 
11.5.9. Spēles tiek tiesātas no paaugstinājuma. Spēles tiesā divi līnijtiesneši. 
11.5.10. Badmintona spēles laukums tiek ierobežots ar A-reklāmām. 

 
12. BALVAS un APBALVOŠANA: 
12.1 Uzvarētājs tiek apbalvots ar kausu, komandas spēlētāji ar medaļām. 

12.2. Apbalvošana ceremonija notiks pēc finālspēles vai īpašā, nedēļu iepriekš 
izziņotā pasākumā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. 

12.3. Pirmo divu vietu ieguvējiem nākamā sezonā ir garantēta vieta 1/4 finālā. 

https://www.youtube.com/channel/UChEHD8iZHMDt6EUYSlAPEOQ


13. COVID-19 EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PRASĪBAS: 
13.1. Covid-19 epidemioloģiskās drošības ierobežojumi laikā: 
13.1.1. Čempionāta norise notiek saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” 32.7 17.2. apakšpunktu (“Komandu sporta spēļu starptautiskās un 
augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls 
pieaugušajiem un tās norisinās bez skatītājiem”). 
13.1.2. Čempionāta norise notiek vienuviet, īpaši veidotos “burbuļos”: 
13.1.2.1. “Pepsi centrs” (Rīgā, Uzvaras bulv. 10). 
13.1.2.2. Siguldas Sporta skolā (Gāles ielā 29). 
13.1.3.  Komandas spēlētāji, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” 32.7 18.3. apakšpunktu (“…Komandu sporta spēļu starptautisko 
un augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas 
čempiona tituls pieaugušajiem) … sporta treniņi (nodarbības) notiek gan 
iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem neattiecas šo noteikumu 32.7 18.1. un 
32.7 18.2. apakšpunktā minētie nosacījumi”). 
13.1.3.1. Treniņi tiek organizēti ievērojot “Latvijas Badmintona federācijas 
vadlīnijas epidemioloģiski drošai badmintona spēlēšanai Covid-19 laikā”, kā arī 
ievērojot valsts, attiecīgās pašvaldības, kā arī attiecīgas sporta zāles noteiktās 
epidemioloģiskās drošības prasības, var rīkot badmintona treniņus, nodrošinot, 
ka vienā badmintona laukumā ir ne vairāk kā 4 spēlētāji. 
13.1.3.2. Attiecīgās komandas organizētajā treniņā var piedalīties tikai komandā 
pieteiktie spēlētāji un viens komandas treneris. 
13.1.3.3. Saraksts ar spēlētājiem, kas reģistrēti komandā, tiek publicēts un 
atjaunots Badminton.lv un Badminton100.com lapā.  
13.1.3.3.1. Ja spēlētājs ir atsaukts no dalības komandā, viņam nav tiesības 
vairāk piedalīties komandas treniņā. 
13.1.3.4. Par treniņu norises atbilstību epidemioloģiskās drošības prasības atbild 
komandas kapteinis - Koordinators.  
13.1.3.5. Juridiskā atbildība gulstas uz LBF dalīborganizāciju, kas pieteikusi 
komandu. 
13.1.4. Lai mazinātu ažiotāžu un neveicinātu papildus ieinteresētību pārkāpt 
Covid-19 epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, ir noteiktas izmaiņas šādos 
šī nolikuma punktos par Reklāmu un informāciju, pretrunā ar: 
13.1.4.1. Nolikuma p.11.1. - spēlēs tiek ierakstītas video, bet netiek publicētas; 
13.1.4.2. Nolikuma p.11.2. un p.11.4 - informācija par spēlēm netiek publicēta ne 
pirms, ne arī pēc spēlēm; 
13.1.4.3. Nolikuma p.11.3. - spēles tiek fotografētas, taču bildes netiek publicētas 
internetā un sociālajos tīklos 
13.1.4.4. Nolikuma p.11.5. - spēļu tiešraide Sportacentrs TV ir iespējama tikai 
pēc ierobežojumu atcelšanas vai sākot ar 1/2 fināliem. 
13.1.5. Lai mazinātu Covid-19 epidemioloģiskos riskus, pretrunā ar Nolikuma 
6.punktu, spēles tiesā persona, kas vienlaicīgi ir arī spēles Inspektors, kā arī 
spēlēs netiesā līnijtiesneši. 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.Badminton.lv
http://badminton100.com
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=275


13.2. Visiem spēlētājiem, treneriem un komandu pavadošajām personām, kā arī 
spēļu rīkotājiem sacensību laikā ir jāievēro “Latvijas Badmintona federācijas 
vadlīnijas epidemioloģiski drošai badmintona spēlēšanai Covid-19 laikā”. 
13.2.1. Komandas kompozīcijā varēs iekļaut tikai spēlētājus, kuri ar savu 
parakstu klātienē vai e-pastā ir apliecinājuši, ka iepazinušies ar šo nolikumu un 
“Latvijas Badmintona federācijas vadlīnijām epidemioloģiski drošai badmintona 
spēlēšanai Covid-19 laikā”, kā arī apņemas to ievērot. 

13.3. Ja komandas spēlētāji, treneri, pavadošās personas vai tehniskais 
personāls neievēro šajā Nolikumā precizētas epidemioloģiskās drošības 
prasības, Paaugstinājuma tienesim ir pienākums pārtraukt spēli, parādot 
dzelteno brīdinājuma kartīti. 
13.3.1. Ja pārkāpumi turpinās Paaugstinājuma tiesnesim ir pienākums parādīt 
sarkano kartīti, piešķirot pretinieka komandai vienu punktu. 
13.3.2. Ja pārkāpumi turpinās arī pēc tam, kad Paaugstinājuma tiesnesis ir 
parādījis sarkano kartīti, tiek pieaicināts Galvenais tiesnesis vai viņu tobrīd uz 
vietas aizvietojošais Inspektors, lai izbeigtu šo spēli, piešķirot vainīgai komandai 
tehnisko zaudējumu. 
13.3.3. Ja komandas spēle atkārtoti tiek pārtraukta ar tehnisko zaudējumu, tad 
komanda tiek diskvalificēta, bet LBF dalīborganizācija, kas šo komandu pieteica, 
nevar pieteikt komandu arī nākamajā sezonā. 

13.4. Turnīra dalībniekiem, tai skaitā spēlētājiem, treneriem, tiesnešiem un 
tehniskajam personālam tiek noteiktas šādas papildus prasības, kas nav 
atrunātas “Latvijas Badmintona federācijas vadlīnijas epidemioloģiski drošai 
badmintona spēlēšanai Covid-19 laikā”: 
13.4.1. Atrodoties sporta zāles telpā, visi ir sejas maskās, izņemot: 
13.4.1.1. Paaugstinājuma tiesnesis, pēc izlozes rīkošanas, tiesājot spēli; 
13.4.1.2. spēlētāji spēles laikā. Spēlētāji sejas maskas novelk tikai uznākot uz 
spēles laukuma. Sejas maska tiek atstāta pie savas inventāra somas, un tā tiek 
uzvilkta uzreiz pēc savas spēlēs, pametot laukumu tikai ar uzvilktu sejas masku. 
13.4.1.3. TV komentētājs tiešraides laikā, novelkot masku tikai tiešraides laikā, 
kā arī uzvelkot masku uzreiz pēc tiešraides. 
13.4.2. Spēlētāji uz turnīra spēlēm ierodas individuāli, izņemot vienā 
mājsaimniecībā kopā dzīvojošos, kā arī viena dubultspēļu pāra spēlētājus. 
13.4.3. Uzturoties sporta zālē, ikviens ievēro distanci, arī vienas komandas 
spēlētāji, gaidot savu spēli un skatoties citas spēles. 
13.4.4. Uzsākot komandu spēli, nenotiek komandas prezentācija, kā arī nenotiek 
kopīga svinēšana pēc spēles.  

13.5. Gadījumā, ja komandas treniņu laikā un/vai komandai doties uz/no turnīra 
spēlēm, netiek ievērotas šajā Nolikumā minētās epidemioloģiskās drošības 
prasības, tādējādi apdraudot visu iesaistīto dalībnieku drošību, Galvenajam 
tiesnesim ir pienākums izteikt komandai brīdinājumu.  
13.5.1. Atkārtota brīdinājuma gadījumā Galvenajam tiesnesim ir pienākums 
komandu diskvalificēt, bet LBF dalīborganizācija, kas šo komandu pieteica, nevar 
pieteikt komandu arī nākamajā sezonā.  

http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=275
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=394
http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=275


13.6. Mājas spēlēs rīkotājiem ir šādi pienākumi: 
13.6.1. ja sporta zālē uz viena badmintona laukuma notiek divas komandu spēlēs 
pēc kārtas, tad starp spēlēm ir pauze, lai nodrošinātu telpas vēdināšana un 
dezinficēšana. 
13.6.2. pirms spēlēs, kā arī pārtraukumā, moderatoram ir  skaļrunī jāatgādina par 
epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu. 
13.6.3. spēlētājiem tiem attālināti mērīta temperatūra, kā arī veikts skābekļa 
līmeņa mērījums ar oksimetru. 

13.7. Mājas spēlēs rīkotājiem 24h pirms spēlēs jānosūta viesu komandas 
Koordinatoram informāciju: 
13.7.1.  par ģērbtuvju un dušu pieejamību, ja tās ir atļauts lietos saskaņā ar 
epidemioloģiskās drošības prasībām.  
13.7.1.1. Pēc noklusējuma tiek uzskatīts, ka spēlētājiem nav pieejamas 
ģērbtuves un dušas. 
13.7.2. par to kā piekļūt sporta zālē, tai skaitā, kur novietot auto, kā un piekļūt 
zālei, cikos var sākt ierasties zālē. 
13.7.3. par to, kā tiks organizētu spēlētāju un komandu kustība spēles laikā, tai 
skaitā ierādot vietu, kur var sēdēt katras komandas spēlētāji, kā tiks organizēta 
tiesnešu un komandu iznākšana laukumā, kur būs vieta spēlētāju inventāram 
spēles laikā, kā tiks organizēta laukumu pušu maiņa.


