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LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJA 

Nacionalinės badmintono lyga 
NUOSTATAI (preliminarūs, 4 versija) 

1. Tikslas ir uždaviniai. Išaiškinti pajėgiausius šalies klubus, populiarinti badmintoną. 

2. Rengėjai. Lietuvos badmintono federacija. 

3. Data. 2021 m. vasario-gegužės mėn. sekmadieniais. Pradžia: 14:00 val. 
4. Vieta: Kauno MEGA, Islandijos plentas 32, Kaunas. 
5. Dalyviai. Dalyvauti gali Lietuvos ir užsienio badmintono klubai. Komandos minimali sudėtis: 

2 moterys ir 4 vyrai. Klubas gali registruoti ne daugiau 3 užsieniečių. Atstovaujant 2 
užsieniečiams starto mokestis nedidinamas, atstovaujant 3 užsieniečiams starto mokestis 
didinamas 100 eurų. Viename komandiniame susitikime gali žaisti tik 2 užsieniečiai. Poroje 
užsieniečiai žaisti negali (Užsieniečiais laikomi visi, kurie neturi Lietuvos pilietybės). 
Maksimalus suminis registruotų žaidėjų skaičius – 12.  

6. Varžybų sistema. Žaidžiama rato sistema. Klubas prieš klubą žaidžia iš 7 susitikimų: 2 vyrų 
vienetų, 2 vyrų dvejetų, 1 moterų vieneto, 1 moterų dvejeto ir 1 mišraus dvejeto. Vienas 
sportininkas gali žaisti per komandinį susitikimą ne daugiau nei 2 kartus (vienetas ir dvejetas, 
vienetas ir mišrus dvejetas arba dvejetas ir mišrus dvejetas). Pradinis komandų eiliškumas 
sudaromas pagal komandoje esančių geriausių 2 moterų ir 4 vyrų bendrą suminį reitingą. 
Užsienio klubai sustatomi burtų keliu. 
Klubo vyrų vieneto 1 numeris žaidžia prieš kito klubo 1 numerį, 2 numeris - prieš 2 numerį, 3 
prieš 3. Vyrų dvejete klubo 1 pora žaidžia prieš kito klubo 1 porą, 2 pora prieš 2 porą. Žaidėjų 
meistriškumas nustatomas pagal reitingą. Komandoje esant užsieniečiui, kuris neturi reitingo, 
poros reitingas dauginamas iš dviejų. 
Pasibaigus rato kovoms, vyksta atkrintamosios varžybos. Pirma ir antra komanda patenka į 
pusfinalį be atkrintamųjų varžybų. 3 komanda žaidžia prieš 6, 4 prieš 5. Pusfinalyje 1 
komanda žaidžia prieš 4-os ir 5-os poros laimėtoją, o 2 komanda prieš 3-ios ir 6-os poros 
laimėtoją. Atkrintamosiose varžybose žaidžiamą iki 4 pergalių.  
(Rekomenduojamas varžybų eiliškumas: VD1, MV, VV1, VV2, XD, MD, VD2). 

Vienas žaidėjas negali žaisti dviejų susitikimų toje pačioje kategorijoje. 
Kad žaidėjas galėtų žaisti atkrintamosiose varžybose, rato varžybose turi būti žaidęs ne 
mažiau kaip 50% varžybų. Jei žaidėjas buvo registruotas, bet nežaidė, tai laikoma, kad 
žaidėjas varžybose nedalyvavo. 
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7. Kalendorius:   

2021-02-14 A1-A8; A2-A7 + A1-A7; A2-A8 

2021-02-21 A3-A6; A4-A5 + A3-A5; A4-A6 

2021-02-28 A1-A6; A2-A5 + A1-A5; A2-A6 

2021-03-07 (A taurė) 

2021-03-14 A3-A7; A4-A8 + A4-A7; A3-A8 

2021-03-21 (U15) 

2021-03-28 A1-A4; A2-A3 + A1-A3; A2-A4 

2021-04-04 A5-A7; A6-A8 + A5-A8; A6-A7 (Velykos) 

2021-04-11 (U19) 

2021-04-18 A1-A2; A3-A4; A5-A6; A7-A8 

2021-04-25 (A taurė) 

2021-05-02 ketvirtfinaliai 

2021-05-09 (suaugusiųjų čempionatas) 

2021-05-16 pusfinaliai (arba pusfinaliai + finalai) 

2021-05-23 finalai 

8. Teisėjavimas. Varžybų vyr. teisėjas – LBF. Aikštelėse teisėjauja LBF teisėjai.  

9. Aprūpinimas. Sportininkų ir trenerių bei vadovų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas 
apmoka komandiruojančios organizacijos. 

10. Starto mokestis. Starto mokestis komandai – apie 500 eurų. 

11. Įsipareigojimas. Neatvykus į turnyrą, klubui įskaitomas techninis pralaimėjimas bei 1000 
EUR bauda. Bauda netaikoma, jei komanda privalomai turi izoliuotis dėl COVID-19 
pandemijos. Nesužaistos varžybos peržaidžiamos pasibaigus izoliacijai, komandų tarpusavio 
sutarimu, bet ne vėliau kaip iki atkrinatmųjų varžybų. 

12. Plunksninukai. Žaidžiama RSL Classic Tourney 78 plunksninukais. Plunksninukus suteikia 
LBF. 

13. Apdovanojimas. 3 pajėgiausios komandos apdovanojamos taurėmis ir medaliais. Jei 
turnyrą laimi užsienio klubas, jis skelbiamas NBL čempionu. Teisę atstovauti Lietuvai Europos 
klubų komandiniame čempionate įgyja aukščiausią vietą užėmęs Lietuvos klubas. 
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14. Apranga. Komandos žaidėjai žaidžia vienodo dizaino marškinėliais. Komanda turi turėti 2 
skirtingus komplektus (skirtingų spalvų).  

Kiekvienai NBL komandai LBF nemokamai suteikia 12 RSL marškinėlių. 

Papildomus RSL marškinėlius komanda gali įsigyti už 25  EUR/vnt. 

Privalomieji elementai, jei klubas pasinaudoja marškinėlių dotacija: turi būti 3 logo – RSL, LBF 
ir NBL. Ant nugaros – komandos pavadinimas.  

Pavardės ir kiti ženklai: kiekis ir dydis neribojamas, tik svarbu  atitraukti ne mažiau kaip 5 cm 
nuo privalomųjų elementų. 

Šortai ir sijonai: forma ar gamintojas nereglamentuojami. Ženklinimui reikalavimų nėra. 
Svarbu – vienoda spalva komandai. 

Privalomieji elementai jei klubas nesinaudoja marškinėlių dotacija: turi būti 2 logo - LBF ir 
NBL. Ant nugaros – komandos pavadinimas.  

15. Licencijos. Kiekvienas komandos dalyvis privalo turėti galiojančią LBF žaidėjo licenciją. 

16. Registracija. Komandų ir komandos žaidėjų  sąrašas pateikiamas tik el.paštu: 
registracija@badminton.lt. Komandų registracijos pabaiga 2021-01-19 22:00 val. Žaidėjų 
sąrašas pateikiamas iki 2021-01-26 22:00. Žaidėjų sąrašą galima papildyti tik pasibaigus 
trims ratams, iki ketvirtojo rato pradžios. Žaidimų tvarką ir žaidėjus žaidžiamose kategorijose 
komanda registruoja pas vyr. teisėją likus nemažiau kaip 60 min. iki komandinio susitikimo 
pradžios. Esant skirtingai žaidimų tvarkai vyr. teisėjas surikiuoja savo nuožiūra, kad tas pats 
žaidėjas nežaistų sekančios kategorijos žaidime. Neinat sudaryti minėto nuoseklumo, 
žaidėjui(ams) leidžiama pailsėti iki 20 minučių. 
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