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Brenguļu KAUSS krosmintonā 2017 
Latvijas Krosmintona Līgas 1.posms 

 

nolikums 
 

Mērķi 

 

 

 

 

 

Organizators 

- Veicināt esošo krosmintona spēlētāju regulāru dalību Latvijā 

organizētajās krosmintona sacensībās un veicināt to meistarības 

izaugsmi, veicināt sacensību organizatoriskās kvalitātes izaugsmi; 

- Piesaistīt jaunus krosmintona spēlētājus un veicināt krosmintona 

popularizēšanu Latvijā, tajā skaitā Beverīnas novadā; 

- Noskaidrot spēcīgākos Latvijas krosmintona līgas (LKL) sacensību 

seriāla dalībniekus dažādās kategorijās; 

 

Sporta un Tūrisma klubs Zaļā Pēda sadarbībā ar Beverīnas novada 

pašvaldību un Latvijas Krosmintona federāciju 

Vieta un laiks 21.oktobrī plkst.10:00, dalībnieku reģistrācija no 9:30  
 

Sporta centrs „Kaimiņi”, Brenguļos (9km no Valmieras) (karte)  

Dalībnieki Sacensībās aicināti piedalīties visi sportisti, kuri ir apmaksājuši dalības 

maksu un apņemas ievērot sacensību nolikumu. Sacensības tiek 

organizētas šādās kategorijās: 

 OPEN (pieteikties var ikviens) 

 OPEN amatieri (pieteikties var ikviens, izņemot OPEN kategorijas 

LKF reitinga pirmo 12. vietu spēlētāji 

 Sievietes 

 Vīrieši O40 (virs 40)  

 Vīrieši O50 (virs 50)  

 Sievietes O35 (virs 35)  

 Jaunieši U18 (zem 18)  

 Jaunietes U18 (zem 18)  

 Zēni U14 (zem 14) 

 Meitenes U14 (zem 14) 

 Zēni U12 (zem 12)  

 Meitenes U12 (zem 12) 

 Dubultspēles  

Sacensības attiecīgajā kategorijā notiek tikai tad, ja ir pieteikušies pieci 

vai vairāk dalībnieku (U12, U14, U18 grupās – 4) Ja attiecīgā kategorija 

netiek nokomplektēta, pieteiktie dalībnieki tiek iekļauti kādā no citām 

atbilstošajām kategorijām 
 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=xmyiaa&centerx=589975&centery=6379578&zoom=5&layer=map&ls=o
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Izspēles kārtība Sacensību pirmā kārta tiek organizēta kā grupu turnīrs, kur dalībnieki 

tiek izkārtoti, balstoties uz aktuālo LKF reitingu. Otrā kārta tiek 

organizēta kā izslēgšanas turnīrs, kurā tiek noskaidrots uzvarētājs. 

Spēle notiek ar Starptautiskās Krosmintona Organizācijas 

apstiprinātajām bumbiņām - Speedminton® Match Speeder® 2012 (U12 

kategorijās ar Speedminton® Fun Speeder®) 

Spēli uz laukuma tiesā paši dalībnieki (nākošo spēli tiesā iepriekšējās 

spēles zaudētājs). Jebkādu strīdu gadījumā galīgo lēmumu pieņem 

galvenais tiesnesis. Sacensību galvenā tiesnese – Santa Paegle 

Sacensības notiek atbilstoši Starptautiskās Krosmintona Organizācijas 

apstiprinātajiem noteikumiem un rekomendācijām. 

Spēles laukums Sporta zāle ar parketa segumu (pie sacensībām tiek pielaisti spēlētāji 

tikai ar iekštelpām paredzētiem sporta apaviem, kuri neatstāj melnas 

švīkas uz grīdas). 

 

Dalības maksa 10.00 EUR (jauniešiem līdz 18 gadu vecumam (1999.g. un jaunāki) 

jauniešu kategorijās – 5.00 EUR)  par kategoriju. Dubultspēlēs 10.00 

EUR par pāri 

 

Izdevumi Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku nokļūšanu uz sacensībām sedz paši 

dalībnieki. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz 

sacensību organizatori. 

Pieteikumi Sacensībām pieteikties rakstot uz e-pastu santapaegle@gmail.com  līdz 

2017. gada 17.oktobra 23:59. Dubultspēļu dalībniekus līdz 20.10.2017 

12:00 

Pieteikumā jānorāda:  

 Vārds Uzvārds (+ partneris dubultspēlēs) 

 Pārstāvētais klubs/pilsēta 

 Dzimšanas datums 

 Kontakttelefons  

 E-pasta adrese  

Dalībnieku skaits ir limitēts, tāpēc dalību sacensībās nodrošinās 

vislaicīgāk pieteikušies dalībnieki! Papildus informācija – 

www.facebook.com/zalapeda vai pa tālruni +371 26356550 (Santa) 

Pieteikuma atsaukšana iespējama līdz sacensību iepriekšējās dienas 

plkst. 10:00 (pieteikuma neatsaukšanas gadījumā un neierodoties uz 

sacensībām, spēlētājam tiek atņemti 10 punkti no kopvērtējumā 

iegūtajiem punktiem) 

 

Apbalvošana Katrā kategorijā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti. 

Cita informācija Organizators patur tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt sacensību 

norises kārtību un nolikumu, par to iepriekš brīdinot dalībniekus. 

Papildus šim nolikumam, organizators ievēro arī Latvijas krosmintona 

līgas sacensību seriāla nolikumu. 

Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

 

Sacensību atbalstītāji: 
 

 

http://spidmintona-fed.lv/not/
http://www.crossminton.org/
mailto:santapaegle@gmail.com
http://www.facebook.com/zalapeda%20vai%20pa%20tālruni%20+371

