
 

                                         

SACENSĪBU NOLIKUMS 

"KOKNESES SPORTA CENTRA kausa izcīņa krosmintonā" 
(Latvijas krosmintona līgas 6. posms) 

 
 

Mērķis Noskaidrot spēcīgākos krosmintonistus Latvijā, dažādās kategorijās un 
vecuma grupās. 

Iepazīstināt Kokneses novada iedzīvotājus ar jaunu rakešu sporta veidu. 

 

Organizators Krosmintona klubs "Krosmintons.lv" sadarbībā ar Kokneses sporta centru 

 

Atbalstītāji Kokneses novada pašvaldība 

SIA "SportaFans" / Speedminton Latvija 

Latvijas Krosmintona federācija 

 

Vieta un laiks Kokneses sporta centrs, Parka 27a, Koknese, Kokneses novads 

2018. gada, 13. aprīlis, plkst. 10:00 (reģistrēšanās no 9:30) 

 

Dalībnieki un 
kategorijas 

Sacensībās aicināti piedalīties visi interesenti. Sacensību dalībnieki tiek dalīti 
pa kategorijām: 

 OPEN 

 Open B 

 Sievietes 

 Vīrieši O40 (virs 40) 

 Sievietes O40 (virs 40) 

 Vīrieši O50 (virs 50) 

 Sievietes O50 (virs 50) 

 Jaunieši U18 (zem 18) 

 Jaunietes U18 (zem 18) 

 Zēni U14 (zem 14) 

 Meitenes U14 (zem 14) 

 Zēni U12 (zem 12) 

 Meitenes U12 (zem 12) 

 OPEN dubultspēles 

Sacensības attiecīgajā kategorijā notiek tikai tad, ja ir pieteikušies pieci (četri - 
U12; U14 un U18 kategorijās) vai vairāk dalībnieku! Ja attiecīgā kategorija 
netiek nokomplektēta, pieteiktie dalībnieki tiek iekļauti kādā no citām 
atbilstošajām kategorijām. 

 

Pieteikumi Dalībnieku pieteikumi līdz 09.04.2019, plkst. 23:59. jānosūta Mārtiņam 
Žogotam uz e-pastu martins_zogots@inbox.lv vai īsziņā uz 29822554. 

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 Vienspēles - 10,00 EUR (5,00 EUR - kategorijās U18, U14, U12) 

Dubultspēles - 5,00 EUR 

* Kokneses novada iedzīvotājiem 3,00 EUR 

Dalības maksa apmaksājama sacensību dienā, sacensību vietā pie 
reģistrēšanās. 

 

Norises kārtība Sacensību pirmā kārta tiek organizēta kā grupu turnīrs, kur dalībnieki tiek 
izkārtoti, balstoties uz aktuālo LKF reitingu. Otrā kārta tiek organizēta (tikai, ja 
ir vairāk nekā viena grupa) kā izslēgšanas turnīrs, kur tiek, noskaidrots 
uzvarētājs. 

Sacensību norises kārtības organizēšanai vērā tiek ņemtas Starptautiskās 
Krosmintona Organizācijas (ICO) izstrādātās rekomendācijas;  

Spēle 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 (ICO) 
apstiprinātajiem noteikumiem, ar tiem var iepazīties ICO mājaslapā. 

 

Spēles 
laukums 

Sporta zāle ar gumijas segumu (pie sacensībām tiek pielaisti spēlētāji tikai ar 
iekštelpām paredzētiem sporta apaviem). 

 

Galvenais 
tiesnesis 

Mārtiņš Žogots, m.t. 29822554, e-pasts: martins_zogots@inbox.lv 

 

Balvas Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā no kategorijām tiek apbalvoti ar diplomiem, 
medaļām un atbalstītāju balvām. 

 

Izdevumi Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku nokļūšanu uz sacensībām sedz paši 
dalībnieki. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz sacensību 
organizatori. 

 

Cita 
informācija 

Organizētājs patur tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt sacensību 
norises kārtību un nolikumu. 

Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

Reģistrējoties sacensībām dalībnieks piekrīt, ka sacensību norises laikā var 

tikt bildēts un filmēts un ka šis materiāls var tikt izmantots sacensību 

publicitātes nodrošināšanai. 

 

reitings.krosmintona-fed.lv
http://crossminton.org/downloads/
krosmintona-fed.lv/not/

