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2022. gada 2. augustā  Nr.17 
Rīgā 
 

Valstspilsētu un novadu pašvaldībām  
Sporta klubiem  

Sporta organizatoriem 
 
Par LSVS pašvaldību 59. sporta spēļu  
finālsacensībām badmintonā 
  
 

Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS) pašvaldību 59. 
sporta spēļu nolikumu (iepazīties LSVS mājas lapā internetā  www.lsvs.lv) 
finālsacensības badmintonā notiks 2022. gada 10. septembrī Liepājas 8. vidusskolas 
sporta zālē Dunikas ielā 9/11, Liepājā. 
 
 BADMINTONS (individuāli) 
 
 XI.2.1. Disciplīnas 

Sieviešu vienspēlēs un dubultspēles 
Vīriešu vienspēlēs un dubultspēles 
Jauktas dubultspēlēs 
 

XI.2.2 Programma 
Dāmas: 40+;50+; 60+ 
Kungi: 40+;50+ 60+ 
 

XI.2.3 Sacensību noteikumi 
Sacensības tiek spēlēts līdz 2 uzvarētiem 21 punkta setiem, saskaņā ar BWF 

badmintona noteikumiem. 
 

XI.2.4 Turnīra tabulas 
Gadījumā, ja vienā vecuma grupā ir mazāk nekā 6 dalībnieki vienspēles 

vai 4 pāri dubultspēlēs, tad iespējama vecuma grupu apvienošana. 
 

XI.2.5 Turnīra organizētāji var izveidot jaunu vecuma grupu (piemēram sievietes 40+ 
vai vīrieši 50+) gadījumā, ja šajā vecuma grupā uz turnīru ir pieteikušies vismaz 6 
dalībnieki vienspēlēs un 4 pāri dubultspēlēs. 
 
XI.2.6 Turnīra dalībnieki tiks izkārtoti apakšgrupās vai zaros pēc Latvijas Badmintona 
federācijas reitinga 2021.gada 10. janvārī. 
 
XI.2.7 Inventārs 

Turnīrs notiks uz koka grīdas. 
Sporta zālē ir 5 badmintona laukumi, tai skaitā 5 laukumi dubultspēlēm. 

 



Prioritāte ir spalvu bumbiņām, taču, ierosinot spēlēt ar spalvu bumbiņām, 
ierosinātajam jābūt gatavam tās arī nodrošināt. 
 

Pieteikumi iesūtami info@lsvs.lv līdz 2022. gada 3. septembra plkst. 24.00  
Kontaktinformācija: Aigars Brečs, tālr. 29536457 
Sacensību sākums plkst.10.00 
 

Dalības maksa par katru dalībnieku  15,00  EUR. Samaksu veikt ar pārskaitījumu 
uz LSVS norēķinu kontu : 

Latvijas sporta veterānu-senioru savienībai, Reģ.nr.50008025521 
AS „Swedbank” HABALV22, konts LV85HABA000140J047086. 

Rēķinu izrakstīšanu lūgums pieteikt LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai ( e-pasts 
simon@btv.lv) vai samaksu veikt skaidrā naudā sacensību dienā. 

 
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi: 

1. Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas 
sacensību norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi "Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". 

2. Sacensību norises vietās tiks ielaistas tikai akreditētās personas – komandu pārstāvji, 
sportisti un viņu treneri, kā arī sacensību tiesneši, organizatori, tehniskais personāls. 

3. Sacensību laikā jāievēro sociālās distancēšanās noteiktās prasības. 

 

Veiksmīgus startus! 

 
 
 
 
 
LSVS prezidents                                                            Ivans Klementjevs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 
 

 

 

 



PIETEIKUMS 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – SENIORU 

59. SPORTA SPĒLĒM 2022. GADĀ 

                                                         

                                            (pilsētas/novada/kluba komandas nosaukums) 

Badmintons 

 

Nr. 
p.k. 

 
VĀRDS, UZVĀRDS 

 
DZIMŠANAS 

DATI : 
(DZ.D./MĒN./

GADS) 

 
VECUMA 
GRUPA 

 
DISCIPLĪNA  

Apstiprinu, ka atbildu par savu 
veselības stāvokli, ka ievērošu LR  
spēkā esošos normatīvos aktus, kas 
nosaka epidemioloģiskās drošības 
pasākumus Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai,  
nav iebildumu pret personīgo  datu, 
fotogrāfiju publicēšanu interneta 
vietnēs, sociālajos tīklos.  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Pilsētas/novada/kluba vadītājs /V. U./ :  _____________________________________________ 

 

Komandas pārstāvis /V. U./ :   _____________________________________________________ 

 

Tālrunis:  +371- _______________________              e-pasts:  ___________________________ 

 

 


