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Latvijas Badmintona federācijas
Valdes lēmums
“Par Latvijas U17 izlases treneri”
Latvijas Badmintona federācijas Valde nolemj:
1) Par Latvijas U17 izlases galveno treneri apstiprināt Andi Bērziņu ar mandāta termiņu 2018.gada 1.marts.
2) Kā nozīmīgāko turnīru, kuram gatavoties, noteikt Eiropas čempionātu U17, kas notiks
Prāgā 2017.gada novembrī.
1) Noteikt LBF līdzfinansējumu Latvijas spēlētāju līdzdalībai Eiropas čempionātā U17
2000,00 eiro apmērā (tai skaitā dalības maksas, ceļš, dzīvošana, ēšana,
apdrošināšana u.c.).
2) U17 izlases spēlētājiem, kuri vēl nav saņēmuši Latvijas izlases formas tērpu 2016.
vai 2017.gadā, nodrošināt jaunu sporta formu (īso un garo) no “Yonex” piešķirtajām
formām.
3) Piešķirt izlases braucienam uz Prāgu LBF valdījumā esošo mikroautobusu.
4) Izlases trenera pienākums ir nodrošināt arī komandas pieteikšanu uz Eiropas
čempionātu, maršruta izplānošanu, naktmītņu rezervēšana, treniņprocesu
organizēšana norises vietā, kā arī Latvijas spēlētāju līdzdalību atbilstoši BWF un
BEC noteikumiem.
5) Vērsties pie pašvaldībām un klubiem, kuru pārstāvji ir iekļauti Latvijas izlasē, kā arī
pie potenciāliem sponsoriem, lai piesaistītu papildus finansējumu, ja nepieciešams.
3) Izlases trenera kompetencē ir noteikt izlases kandidātus, kā arī, ņemot vērā
sagatavošanas perioda rezultātus, tai skaitā Latvijas badmitnona federācijas reitingu,
Latvijas čempionātu rezultātus, rezultātus no aktuālajiem turnīriem, rezultātus no
izlases rīkotajām sparinga spēlēm, kā arī citu treneru viedokli par kandidātu gatavību,
noteikt Latvijas izlases sastāvu līdzdalībai Eiropas čempioinātā U17.
4) Lai nodrošinātu sagatavošanās procesu, noteikt 1000,00 eiro līdzfinansējumu Latvijas
izlases treniņprocesam, kā arī kandidātu līdzdalībai Badminton Europe (BEC) U17
turnīros, Zviedrijā, Čehijā, Dānijā, Polijā, Slovākijā, Lietuvā un Igaunijā.
1) Lai nodrošinātu augstāku reitingu (uz 43.nedēļu) un attiecīgi labāku izsēšanu
Eiropas čempionātā U17, kā arī nodrošinātu starptautisku spēļu piereidzi, Valde
rekomendē Latvijas izlases kandidātiem piedalīties vismaz 2 BEC U17 turnīros.
2) Budžeta ietvaros iespējams arī iegādāties inventāru treniņprocesa nodrošināšanai.
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