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Latvijas Badmintona federācijas
Valdes lēmums
“Par Latvijas jaunatnes izlašu
treneru mērķiem un uzdevumiem”
Latvijas Badmintona federācijas Valde nolemj noteikt šādus Latvijas jaunatnes izlašu
mērķus un uzdevumus:
1) Nodrošināt attiecīgā vecuma Latvijas valsts izlases dalību attiecīgā vecuma Baltijas,
Eiropas un Pasaules čempionātos, tai skaitā individuāli un komandām, kā arī citos
starptautiskos turnīrus, kurus kā nozīmīgus noteikusi Latvijas badmintona federācija.
Izlases trenera uzdevums ir nodrošināt komandas nokomplektēšanu, komandas
pieteikšanu, izplānot maršrutu, naktsmītnes, ēdināšanu, treniņus norises vietā, kā arī
nodrošināt, ka spēlētāji ievēro Pasaules Badmintona federācijas un turnīra rīkotāju
noteiktās prasības par dokumentiem, apģērbu uc.
2) Nodrošināt, ka dalība Latvijas izlasē tiek izcīnīta visiem pretendentiem, tai skaitā
treneriem un vecākiem saprotamā veidā, tādējādi veicinot jauniešu aktīvu dalību
Latvijas un starptautisko badmintona turnīros, aktīvu iesaistīšanos ikdienas treniņu
procesā, motivējot izlases kandidātus būt par paraugu citiem sacensībās, treniņos,
skolas mācībās, kā arī ārpus sporta.
3) Latvijas izlases mērķis ir motivēt ikvienu attiecīgā vecuma Latvijas vadošu spēlētāju
turpināt trenēties badmintonā, motivēt šos spēlētājus, viņu vecākus un trenerus, vēl
vairāk ieguldīties badmintonā, vēl vairāk sasaistīt viņus nākotnes plānus ar
badmintonu.
4) Apzināt visus attiecīgā vecuma badmintona spēlētājus, viņu trenerus, viņu klubus,
veicinot profesionālas diskusijas par to, kā veicināt šī vecuma jauniešu masveidību,
augstos sasniegumus sportā, kā arī sniedzot ieteikumus par to, kā uzlabot šī vecuma
jauniešu Latvijas turnīru kalendāru, Latvijas čempionātus, kopīgās treniņu nometnes
un treneru tālāk apmācību.
5) Sniegt priekšlikumus par attiecīgā vecuma Latvijas izlases dalību turnīros vai sparinga
spēlēs Latvijā un ārzemēs, organizēt šī vecuma jauniešu motivējošus un saliedējošos
pasākumus Latvijā un ārzemēs, meklēt risinājumus, lai celtu treniņu apstākļus valsts
izlases spēlētājiem, tai skaitā piesaistot speciālistus (trenerus, psihologus, dakterus,
fizioterapeitus u.c.) vai piesaistot valsts, pašvaldību un privāto sponsoru
līdzfinansējumu.
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