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2015 m. komandinio badmintono turnyro Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti, nuostatai

Organizuoja
“Badminton Virus” klubas, www.badmintonvir.us

Kodėl
Nes esame Lietuvos ir badmintono patriotai ir norime paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną! 
Pagrindinis turnyro principas olimpinis — dalyvauti. Tikslas — patobulinti žaidimo įgūdžius, gauti 
galimybę parungtyniauti su kitais žaidėjais nei įprasta, susipažinti, pabendrauti.

Kur
SEB Arena, Ąžuolyno g. 7, Vilnius. https://goo.gl/maps/UY0pr

Kada
2015 m. vasario 21 d. Pradedame 10.00 val. Prašome atvykti 9.00, turėsite pakankamai laiko 
persirengimui ir apšilimui. Planuojama pabaiga: 20.00 val. Tikslus grafikas skelbiamas 2015-02-20

Teisėjai
Vyr. teisėjas — Marius Šlaustas. Tel.    , el. p.   . Vyr. teisėjo padėjėjai: 
O. Renevis, V. Tolstoj, U. Padaigaitė, V. Jakštys, S. Klodt

Aikštelėse teisėjaus pralaimėję ankstesnį susitikimą dalyviai.

Turnyro formatas
Tai komandinis turnyras, o tai reiškia, jog skaičiuojami taškai ne individualiems žaidėjams, o komandoms.
Viena komanda prieš kitą žaidžia iš 5-ių susitikimų šia tvarka:

• Moterų dvejetas
• Vyrų dvejetas
• Mišrus dvejetas
• Vyrų vienetas
• Moterų vienetas

Laimėjusi vieną susitikimą, komanda gauna tašką. Dviejų komandų akistatą laimi surinkusi daugiau taškų 
(5:0, 4:1 arba 3:2). Jei komandų daugiau nei 8, gali būti žaidžiama iki 3 pergalių (3:0, 3:1, 3:2)
Tas pats žaidėjas gali dalyvauti ne daugiau nei dviejose kategorijose. Detaliau: Susitinkant komandoms A 
ir B, žaidėja Z iš A komandos dalyvauja moterų vienete, ir mišriame dvejete. Reiškia, ta pati žaidėja 
negalės žaisti moterų dvejete prieš komandą B. Bet, pradėjus kitą turą ir komandai A žaidžiant su 
komanda C, žaidėja Z galės vėl rinktis kuriose kategorijose žais (pvz., galės žaisti moterų vienete ir moterų
dvejete, o kadangi įsigalios dviejų kategorijų limitas, nebegalės žaisti mišriame dvejete)
Varžybos vyks rato principu, jei komandų ne daugiau nei 5. Jei komandų 6 ar daugiau – varžybos 
pirmame etape vyks grupėse, antrame etape vietos bus aiškinamos priklausomai nuo komandų skaičiaus.
Jei komandų daugiau nei 8, antrame etape gali būti aiškinamos tik 1-6 vietos. Komandos gali būti 
skirstomos į stipresnio ir silpnesnio pajėgumo grupes, remiantis oficialiu komandos narių LBF reitingu. 
Tuomet atskirai aiškinami skirtingų grupių nugalėtojai ir prizininkai. Kiekviena komanda sužais mažiausiai 
4 komandinius susitikimus (t.y. kiekvienas žaidėjas — 8 susitikimus)

Dalyviai
Visi Lietuvos badmintono žaidėjai. Atsitikus nenumatytiems atvejams, organizatoriai pasilieka teisę daryti
išimtis savo nuožiūra.

http://www.badmintonvir.us/


Komandos sudėtis — min. 2 moterys ir 2 vyrai, maks. — neribojama. Vienoje komandoje gali žaisti 
skirtingų klubų atstovai, taip pat — užsieniečiai.

Džiaugsimės, jei komandos nariai žais vienodais marškinėliais, jei komandos turės pavadinimus, 
logotipus, vėliavėles ir/ar kitokią atributiką. Lauksime žiūrovų, palaikančių savo komandą.

Jei norėtumėte į savo komandą pakviesti stiprų žaidėją, galite jam kompensuoti starto mokestį.

Starto mokestis
Keturių asmenų komandai — 48 EUR., penkių, šešių ar daugiau asmenų komandai — 60 EUR.

Užsiregistravusiems iki 2015-02-14 23 val. 59 min., starto mokestis 4-ių asmenų komandai mažinamas iki 
40 EUR, 5-ių asmenų — iki 50 EUR.

Registracija
Komandų paraiškos el. p.         priimamos vėliausiai iki 2015 m. vasario mėn. 19 d., 23 
val. 59 min. Komandų skaičius gali būti ribojamas. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. 
Paraiškoje nurodomas komandos pavadinimas, narių vardai, pavardės, gimimo datos. Taip pat galima on-
line registracija www.badminton.lt svetainėje.

Kamuoliukai
Plastikinius kamuoliukus suteiksime. Abiems pusėms sutinkant, galima žaisti savais plunksninukais. Jei 
pirmoji komanda pageidauja žaisti plunksninukais, o kita — plastikiniais, pirmenybė teikiama 
plunksninukams, kuriuos suteikia pirmoji komanda.

Atsakomybė
Kelionės, starto mokesčio ir kt. išlaidas padengia dalyviai arba deleguojanti organizacija. Dalyviai 
atsakingi už savo sveikatos būklę, tinkamą fizinį pasiruošimą ir sveikatos ar gyvybės draudimą. Turnyre 
taikomas žaidėjų elgesio kodeksas patvirtintas LBF VK posėdyje 2011-09-24.

Į turnyrą užsiregistravę dalyviai sutinka laikytis SEB Arenos vidaus tvarkos taisyklių, kurios pridedamos 
prie šių nuostatų.

Apdovanojimai
Laimėjusi komanda apdovanojama taure, prizininkai — medaliais.

Licenzijos
Kiekvienas komandos dalyvis privalo turėti galiojančią LBF licenciją. Jos neturintys galės įsigyti vietoje.

Komandinio turnyro formato privalumai
Ribotas komandų ir susitikimų skaičius, aiški trukmė. Neužtruksime iki išnaktų.

Komandos nariai gali rinktis kiek žaisti — daugiau ar mažiau. Gali žaisti tik mėgstamą kategoriją. Starto 
mokestis dalyviui mažėja, didėjant komandos narių skaičiui.

Smagumai
Bus Lietuvos vėliava, pyragas ir arbata. Gera nuotaika, komandinė dvasia ir azartas! Po turnyro —laisvoji 
programa / vakaronė.

Laukiame!
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