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Latvijas Badmintona federācijas
Valdes lēmums
“Par dalības maksu apmaksāšanu BWF turnīros 2017.gadā.”
Latvijas Badmintona federācijas Valde nolemj:
1) Apmaksāt Latvijas valstspiederīgo LBF licencēto badmintona spēlētāju dalības
maksas BWF reitinga turnīros pieaugušajiem šādos gadījumos:
1) visos BWF pieaugušo reitinga turnīros, kas notiek visā Pasaulē, izņemot
Baltijas valstīs notiekošajos turnīros, kuru apmaksāšanas kārtība precizēta
atsevišķos šī lēmuma punktos.
2) spēlētājiem, kuriem LBF apmaksā dalības maksu, ir jāiesniedz LBF valdei īss
apraksts par sezonas mērķiem, plāniem, kā arī informācija par to, kā spēlētājs
ieplānojis treniņprocesu, lai savus mērķus sasniegtu.
3) spēlētājam ir jāpiedalās Latvijā notiekošajos nozīmīgākajos turnīros - Latvijas
čempionātos vai Latvijas Olimpiādē.
4) dubultspēļu kategorijām dalības maksa tiek apmaksāta tikai par pāriem, kas
trenējas kopā, vai kopā regulāri spēlē citos turnīros, tai skaitā Latvijā.
2) Noteikt, ka Latvijas valstspiederīgiem LBF licencētiem badmintona spēlētājiem dalības
maksa par Latvijā notiekošo BWF reitinga turnīru “Yonex Latvia International” tiek
samazināta līdz 50%:
1) 50% atlaidi var saņemt tikai spēlētāji, kuri laika posmā no 2016.gada 01.maija
līdz 2017.gada 30.aprīlim ir piedalījušies vismaz desmit LBF reitinga turnīros.
2) lai saņemtu 50% atlaidi, spēlētājiem ir jāiemaksā 50% no dalības maksas ne
vēlāk kā līdz turnīra sākumam.
3) 50% atlaide tiek finansēta sekojoši: 25% tiek segti no Latvijas badmintona
federācijas budžeta, bet 25% tiek segti no turnīra rīkošanai paredzētajiem
izdevumiem.
3) Apmaksāt 50% no Latvijas valstspiederīgo LBF licencēto badmintona spēlētāju
dalības maksas par Lietuvā un Igaunijā notiekošajiem BWF reitinga turnīriem
pieaugušajiem:
1) Lai saņemtu LBF līdzfinansējumu, spēlētājam ir jāievēro šī Valdes lēmuma
punktos 1.2., 1.3., 1.4. un 2.1. noteiktās prasības.
2) Lai saņemtu LBF līdzfinansējumu, spēlētājam ir jāiemaksā LBF bankas kontā
50% no dalības maksas apmērā vismaz dienu pirms noteiktā termiņa, kad LBF
ir jāveic pārskaitījums uz Lietuvu vai Igauniju.
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