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Latvijas Badmintona federācijas Valdes lēmums
“Par Latvijas senioru dalības maksām uz
Pasaules senioru čempionātu badmintonā”
Sekmējot Latvijas senioru iekļaušanos Pasaules senioru apritē un Latvijas
badmintona senioru aktivitātes, jo aktīva un masveidīga badmintona senioru kustība
ir viens no badmintona piramīdas sistēmas stūrakmeņiem, domājot par masveidību,
ģimeņu iesaisti, tai skaitā bērnu un jauniešu piesaistīšanu, Latvijas badmintona
federācija atbalsta seniorus, kuri pieteikušies uz Pasaules čempionātu badmintona
senioriem, mērķtiecīgi trenējas un attīsta sevi, lai pēc iespējas labāk sevi parādītu
starptautiskā mērogā, pārstāvot Latviju.
Latvijas badmintona federācijas Valde nolemj:
1) Līdzfinansēt Latvijas spēlētāju dalības maksas Pasaules čempionātā badmintonā
senioriem, kas notiks Polijas pilsētā Katovice no 2019.gada 4. līdz 11.augustā
2) Līdzfinansējuma apmērs ir 50% no dalības maksas Pasaules senioru čempionātā.
Dalības maksa vienā kategorijā ir 120 USD. Dalības maksa divās vai trīs kategorijās ir
150 USD. Tādejādi, spēlētājiem, kuri pieteikušies vienā kategorijā, tiks līdzfinansēti 60
USD, bet tiem, kuri pieteikušies divās vai trīs kategorijās, tiks līdzfinansēti 75 USD;
3) Līdzfinansējumu var saņemt tikai spēlētājs, kurš piedalījies 2019.gada Pasaules
čempionātā badmintonā senioriem. Spēlētājs, kurš pieteicies uz čempionātu, bet turp
jebkāda iemesla dēļ tomēr neaizbrauc, Pasaules badmintona federācijas noteikto
dalības maksu sedz pats;
4) Veikt Pasaules senioru čempionāta dalības maksas apmaksu par visiem Latvijas
pieteiktajiem spēlētājiem, saskaņā ar Pasaules čempionāta badmintonā senioriem
rīkotāju piestādīto rēķinu, līdz 2019.gada 15.augustam no spēlētājiem iekasējot pašu
līdzfinansējumu;
5) Spēlētājam rakstiski jāpauž gatavība līdz 2019.gada 15.augustam apmaksāt dalības
maksas līdzfinansējumu vai dalības maksu pilnā apmērā, gadījumā ja tomēr turp
neaizbrauc, kā arī gatavību apmaksāt sodus par savlaicīgu neierašanos uz spēli,
formas neatbilstību Pasaules badmintona federācijas noteikumiem un soda kartītes
(dzeltenā, sarkanā vai melnā) saņemšanu turnīra laikā.
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