Latvijas Badmintona federācijas
svarīgākie sasniegumi 2020.gadā
un attīstības perspektīvas
Sacensības
* Augusta beigās Jelgavā notika Pasaules reitinga turnīrs “Yonex Latvia
International 2020”. Šis turnīrs bija nozīmīgs ar to, ka tas bija viens no
pirmajiem Latvijas starptautiskajiem sporta notikumiem pēc ieilgušās pauzes
Covid-19 dēļ. Latvijā notikušais turnīrs tika daudz pieminēts Pasaules medijos,
jo tas bija pirmais Pasaules reitinga turnīrs pēc prestižā turnīra “Yonex All
England 2020”, kas notika 2020.gada 15.martā, vēl pirms Covid-19 dīkstāves.
* Ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā ļoti nozīmīgs bija 11.-12. septembrī
Siguldā notikušais Eiropas U17 reitinga turnīrs “Yonex Latvia U17”, jo šis
turnīrs bija pirmais Eiropas reitingā pēc 18.-21.februārī notikušā “Yonex France
U17 Open”.
* 2020.gadā vairākas jaunas iniciatīvas, tai skaitā Latvijas sieviešu komandu
(Alojas kauss) un Latvijas vīriešu komandu (Ceresit kauss) sacensības
Badminton 100 formātā.
* 2020.gadā tika aizsākta jauna tradīcija - Latvijas senioru tūre (Megogo).
Sākotnēji tika ieplānoti 6 posmi, taču Covid-19 dēļ, notika tikai 1.posms februārī
Jelgavā, 3.posms jūlijā Liepāja un 4.posms septembrī Kocēnos.
* 31.jūlijā Tartu pirmo reizi notika Latvijas un Igaunijas valstsvienību spēle,
iedibinot tradīciju arī turpmāk rīkot šādas spēlēs 22.jūnija, vienlaicīgi ar Varoņu
piemiņas diena (Cēsu kauju atceres diena).
* 23.februarī Jaunolainē notika Latvijas ģimeņu kauss, nostiprinot šo tradīciju
kā nozīmīgu Latvijas badmintona kopienas notikumu.
* 10.martā notika pirmā un vienīgā EHR Latvijas Augstskolu komandu līgas
spēle: LU vs LLU. 12.martā bija jānotiek nākamais spēlei - RTU vs RSU, taču šī
spēle, tāpat kā nākamās citas tika atceltas todien izsludinātās Ārkārtas
situācijas dēļ.
* Neskatoties uz Covid-19, Latvijas Badmintona federācijai izdevās noorganizēt
Latvijas čempionātu Ķekavā 1.-2.februārī, Latvijas XXX Universiādes
badmintona turnīru Jelgavā 29.februārī, kā arī Latvijas jaunatnes čempionātu
U11-U17 Talsos 26.-27.septembrī.
* Covid-19 dēļ 2020.gada nenotika vairākas iepriekš ieplānotas sacensības:
* Latvijas čempionāts junioriem U19,
* Latvijas čempionāts senioriem
* Latvijas klubu komandu čempionāts
* Latvijas jaunatnes kauss
* Nenotika arī vairāki Baltijas mērogā ieplānotie pasākumi, t.sk.:
* Baltijas senioru čempionāts
* Baltijas jaunatnes čempionāts komandām un individuāli.
* 22.septembrī ieplānotā Latvijas un Lietuvas valstsvienību spēles
tirdzniecības centrā “Akropole

Sasniegumi
* 2020.gada sākumā, vēl pirms Covid-19 ierobežojumiem, Latvijas spēlētāji
paspēja piedalīties Pasaules reitinga badmintona turnīros Igaunijā un
Islandē, kā arī Pasaules U19 reitinga turnīra Polijā.
* 2020.gada 11.-16.februārī Latvijas vīriešu un sieviešu komandas piedalījās
Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā Francijā.
* 2020.gada 14.-16.februārī 7 Latvijas spēlētāji piedalījās Eiropas U15
čempionātā Francijā.
* 2020.gada 9.-12.decembrī Latvijas izlase (4 spēlētāji) piedalījās Eiropa jaukto
komandu čempionāta kvalifikācijas turnīrā Portugālē.
* Kā nozīmīgākais sasniegums bija siguldietes Annas Kupčas izcīnītā 1.vieta
Eiropas U17 reitinga turnīra “Yonex Latvia U17” meiteņu vienspēļu turnīrā
Siguldā. Šī bija pirmā Latvijas spēlētāja uzvara Eiropas U17 reitinga turnīrā.
Siguldas turnīrā Latvijas spēlētāji izcīnīja arī trīs bronzas medaļas, katrā no
dubultspēļu disciplīnām, tai skaitā Patriks Kandis & Pauls Eliass Rozenvalds
vīriešu dubultspēlēs, Megija Āboltiņa & Diana Bespalova sieviešu dubultspēles
un Dāvis Strazdiņš & Arīna Babre jauktajās dubultspēlēs.
* Pasaules reitinga badmintona turnīrā “Yonex Latvia International 2020” Latvijas
spēlētāji izcīnīja 3 bronzas medaļas, tai skaitā Eiprila Briede & Annemarija
Lorena Priede un Kristīne Šefere & Diana Stognija sieviešu dubultspēles, kā arī
Pauls Eliass Rozenvalds & Arta Priedniece jauktajās dubultspēles.
* Dalība un rezultāti Latvijā notikušajos Pasaules reitinga un Eiropas U17 reitinga
turnīros deva Latvijas spēlētājiem iespēja izcīnīt vērtīgus reitinga punktus.
Eiropas U17 reitingā valmieriete Arīna Babre bija 6. jauktajās dubultspēles, 8.
sieviešu dubultspēles un 11.sieviešu vienspēlēs.

Aktivitātes
* Covid-19 dēļ vairākus mēnešus nevarēja rīkot sacensības un treniņus, taču šo
laiku Latvijas Badmintona federācija izmantoja lietderīgi, lai tiešsaistē rīkoti
seminārus un diskusijas Latvijas un starptautiskā mērogā.
No 2.aprīļa līdz 19.maijam tika noorganizēti 5 starptautiski semināri treneriem
un 3 starptautiski semināri badmintona tiesnešiem. Latvija bija pirmā, kas
noorganizēja šādus seminārus, kopā pulcējot trenerus un tiesnešus ne tikai no
Eiropas, bet arī Austrālijas, Indonēzijas, Malaizijas, Taizemes, Ķīnas, Indijas,
Dienvidāfrikas, Peru, Meksikas, Dominikānas, ASV. Tas bija laiks, kad Latvija
bija kā viens no Pasaules badmintona centriem.
* Zoom platformā notika arī Latvijas badmintona foruma diskusija par Latvijai
svarīgiem jautājumiem latviešu valodā, t.sk.:
* 8.aprīlī notika diskusija “Augstu sasniegumu stratēģija 2032”
* 15.aprīlī diskusija “Infrastruktūras attīstība”
* 22.jūlijā diskusija par ētikas kodeksu.
* Zoom platformā notika arī Latvijas Badmintona federācijas gadskārtēja
biedru sapulce 8.jūlijā.
* 27.septembrī, Eiropas sporta nedēļas ietvaros, notika akcija “Badmintons
Gaismas pilī”, izveidojot badmintona laukumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas
vestibilā.

* 18.janvārī Apšuciemā jau piekto reizi tika pasniegtas Latvijas badmintona
Gada balvas, pirms tam rīkojot tiešsaistes balsojumu trijās kārtās. Pēc balvu
pasniegšanas notika saviesīgs pasākums.
* Badmintona spēles tika translētas TV.
Latvijas turnīru atspoguļošanā turpinās sadarbība ar SportaCentrs TV.
2020.gadā tika translētas četras Latvijas čempionāta finālspēles, 2 medaļu
spēlēs no Ceresit Latvijas vīriešu komandu kausa, kā arī 20 spēles no Yonex
Latvia International
2020.gada martā Best4Sport TV translēja 25 spēles no “Yonex All England”.
Bija plāni arī par citiem turnīriem, taču tie, diemžēl nenotika Covid-19 dēļ.

Treneru un tiesnešu izglītība un attīstība
* Latvijas treneri un tiesneši izmantoja iespēju piedalīties Latvijas Badmintona
federācijas rīkotajos tiešsaistes starptautiskajos semināros aprīlī un maijā.
Dalībnieki arī saņēma Latvijas Badmintona federācijas izsniegtos sertifikātus.
* 2020.gadā no jauna tika izveidota Latvijas Badmintona treneru komisija 7
cilvēku sastāvā: N.Podosinoviks (vadītājs), E.Kviesis, P.Gureckis, K.Šefere,
U.Volmārs, A.Brečs, A.Bērziņš.
* 2020.gadā tika izveidota Latvijas tiesnešu komisija, kura pildīs arī Ētikas un
disciplinārlietu komisijas pienākumus. Šajā komisijā darbojas 5 tiesneši:
G.Lūsveris, A.Šlikovs, K.Pilveris, O.Mihailova, V.Kaļčeva.
* 2020.gadā Latvijas tiesneši tiesāja Pasaules reitinga turnīrus Igaunijā,
Zviedrijā un Latvijā, kā arī Eiropas U17 reitinga turnīrā Yonex Latvia U17.
* 2020.gada 11.-16.februārī, tiesājot spēlēs Eiropas vīriešu un sieviešu komandu
čempionātā, Latvijas paaugstinājuma tiesnesis Kristaps Pilveris nokārtoja
pārbaudījumus, lai kļūtu par Eiropas Badmintona konfederācijas akreditēto
paaugstinājuma tiesnesi (BEC Accredited Umpire). Tādējādi Latvijā ir jau 2
atzītie paaugstinājuma tiesneši, tai skaitā arī Pasaules Badmintona federācijas
sertificētais paaugstinājuma tiesnesis (BWF Certificated Umpire) Gunārs
Lūsveris.

Infrastrukūra
* 2020.gada janvārī izmantojot sponsora “Lavazza” piešķirtos līdzekļus, Latvijas
Badmintona federācija no Čehijas ražotāja “Euro-Court” iegādājas četrdaļīgu
badmintona paklāju zilā krāsa ar dzeltenām līnijām.
Šis paklājs tika izmantots Latvijas čempionātā Ķekavā, Latvijas vīriešu klubu
kausā (“Ceresit”) Jaunolainē, “Yonex Latvia Internationa 2020” Jelgavā, “Yonex
Latvia U17 2020” Siguldā, Latvijas jaunatnes U11-17 čempionātā Talsos, un
Rīgas pilsetās atklātajā čempionātā.
Šobrīd Latvijas Badmintona federācijas rīcībā ir jau 2 badmintona paklāji, tai
skaitā 2017.gada novembrī par “Yonex Latvia International” līdzekļiem
iegādātais “Yonex” piecdaļīgais paklājs.
* 2020.gada maijā - augustā, sadarbībā ar “Krasta sporta centru” tika izveidots
badmintona centrs, piedāvājot ikvienam izmantot abus tur ieklātos
badmintona laukumus no rīta līdz vakaram.

*
*
*
*

Šādi tika testēta tirgus gatavība šādiem badmintona centriem - vieta, kur no rīta
līdz vakaram pieejami badmintona īres laukumi.
Ir iegādāts aprīkojums, lai nodrošinātu divas paralēlas tiešraides internetā,
tai skaitā Youtube un Facebook platformās.
2020.gada maijā iegādāts inventārs AirBadminton spēlēšanai - 48 tubiņas ar
Air Shuttle, aizsākot popularizēt pludmales badmintonu Latvijā.
Ir iegādāts medicīniskais aprīkojums tiesnešiem un sacensību sekretariātam
- oksimetrs, asinsspiediena mērītājs, gudrais termometrs un gudrie svari.
Ir iegādātas marķējuma lentes, lai iezīmētu 25 badmintona laukumus, t.sk.:
* 2020.gada oktobri jau iekārtoti četri laukumi Nākotnes sporta hallē;
* 2020.gada decembrī jau iekārtoti divi laukumi “Pepsi centrā” Rīgā.

Attīstības perspektīvas
* Attīstīt klubu komandu turnīrus, tādējādi motivējot komandas izvēlēties
labākos sportistus, piesaistot sponsorus, iesaistos pašvaldības, ieinteresējot
medijus un sponsorus, ieinteresējot līdzjutējus klātienē skatīties badmintona
spēles.
* Veicinot, ka uz esošo badmintona klubu un treniņa grupu bāzes tiek veidotas
sporta skolu programmas.
* Attīstot jaunas vietas, kur var spēlēt badmintonu.
* Organizēt badmintona turnīrus starp augstskolām, ieinteresējot augstskolas
piesaistīt savu studentu rindās Latvijas labākos badmintona spēlētājus.
* Ar kopīgiem pasākumiem veicināt Latvijas badmintona kopienas socializāciju.
* Atbalstīt esošos klubus un to labākos sportistus, izlases komandu dalību
pasaules un Eiropas čempionātos.
* Treneru un klubu vadītāju apmācība un pieredzes apmaiņa.

Darbību veicinošie faktori
* TV interese par badmintonu kā vizuāli baudāmu sporta veidu. Tas mudina
skatītājus badmintonu pašiem spēlēt, kā arī sūtīt trenēties bērnus un jauniešus.
* Pieaugošā spēlētāju amatieru interese spēlēt badmintonu - vienu no
pieejamākajām sporta spēlēm (badmintona raketi kaut reizi rokās ir turējis teju
ikviens Latvijas iedzīvotājs).
* Pašvaldību un sporta organizatoru izpratne par badmintonu kā sporta veidu,
kuru vienlaicīgi var sporta zālē spēlēt gan jauni, gan veci, tāpat arī sievietes un
vīriešu, tāpat arī pieredzējušie un iesācēji.
* Sporta inventāra ražotāju un tirgotāju ieinteresētība veicināt masveidību, lai
tādējādi paplašinātu badmintona tirgu.

Darbību kavējošie faktori
* Profesionālu apmācītu un pieredzējušu kadru trūkums, t.sk. treneri un klubu
vadītāji un menedžeri.
* Īpaši badmintona piemērotu sporta zāļu trūkums, jo īpaši lielajās pilsētās.
* Pasaules līmeņa sportistu trūkums apgrūtina papildus finansējuma
piesaistīšanu augstu sasnieguma sporta projektu ietvaros.

