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Latvijas Badmintona federācijas
Valdes sēdes protokols
LBF Valdes sēdes sākums 2021.gada 8.aprīli plkst. 18:30
LBF Valdes sēde notiek attālināti, Zoom platformā.
Visi dalībnieki LBF Valdes sēdē piedalās tiešsaistē.
LBF Valdes sēdē piedalās:
LBF Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Kažemaks
LBF Valdes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Lūsveris
LBF Valdes locekle Diāna Šavalgina
LBF Valdes loceklis Viesturs Bajārs
LBF Valdes loceklis Jānis Sala
LBF ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds
LBF Valdes sēdi vada: Mārtiņš Kažemaks
LBF Valdes sēdi protokolē: Kristians Rozenvalds
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1. Par Latvijas pozīciju balsojumā par izmaiņām punktu skaitīšanā
1.1. 2021.gada 22.maijā attālināti notiks Pasaules Badmintona federācijas (BWF)
ikgadējā asambleja, kuras laikā būs arī balsojums par izmaiņām punktu skaitīšanā,
paredzot izmaiņas, ka turpmāk uzvarētājs tiks noskaidrots nevis uzvarot 2 setus
līdz 21 punktam, bet uzvarot 3 setus līdz 11 punktiem. Lai noskaidrotu Latvijas
Badmintona federācijas pozīciju:
1.1.1. tiks rīkota atklāta spēlētāju un treneru diskusija Zoom platformā trešdien,
21.aprīlī plkst 19:00
1.1.2. visām LBF dalīborganizācijām līdz 9.aprīlim tiks izsūtīts elektroniski
parakstīts aicinājums elektroniski nobalsot, nosakot balsojuma termiņu no 22. līdz
28.aprīlim.
1.1.2.1. Balsojuma rezultāti protokola formā (norādot balsotāju un atbildi) tiks
publicēta Badminton.lv
1.1.2.2. Balsojuma atbilstību apstiprinās LBF revidents.
1.2. Ja LBF dalīborganizāciju balsojums būs noticis saskaņā ar LBF statūtiem
(balsojumā piedalās vismaz puse no biedriem, tātad vismaz 15 atbildes), tad
balsojuma rezultāts būs saistošs LBF delegātam balsojumā BWF asamblejā.
1.2.1. Ja LBF dalīborganizāciju balsojumā piedalīsies mazāk nekā puse no
biedriem, tad lēmumu par Latvijas pozīciju BWF balsojumā pieņems LBF Valde.
1.3. LBF Valde aicina dalīborganizācijas pirms balsojuma organizēt arī diskusijas
savā vidū, kā arī aicināt ikvienu piedalīties LBF rīkotajā atklātajā diskusijā.

2. Par atlikto 2020.gada Latvijas junioru čempionātu U19 vecuma grupā
2.1. Ņemot vērā, ka lēmuma pieņemšanas brīdī nav atļautas sacensības iekštelpās,
nav arī skaidrība par to, kad tas būtu atļauts, kā arī, ņemot vērā to, ka nav atļauti
treniņi iekštelpās, LBF Valde nolēma atcelt 2021.gada 24.-25.aprīlī ieplānoto,
2020.gadā nenotikušo Latvijas U19 čempionātu 2020.
2.2. Lai kaut nedaudz kompensētu 2002.gadā dzimušajiem jauniešiem nenotikušās
sacensības, tiklīdz tiks atļauts rīkot sacensības, plānojot badmintona sacensību
kalendāru, tiks plānots sacensības U21 vecuma grupā, tai skaitā, iespējams arī
Latvijas čempionāts U21 vecuma grupā.
3. Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāts
3.1. Atlikt iepriekš ieplānoto čempionāta sākumu no 1.aprīļa uz maija sākumu,
paredzot, ka tobrīd būs cits tiesiskais regulējums, ka arī prognozējot, ka līdz ar
siltāka laika iestāšanos, epidemioloģiskā situācija Latvijā varētu uzlaboties.
3.2. Veikt izmaiņas iepriekš izziņotājā nolikuma melnrakstā, paredzot vairākus
jaunas punktus, kas būtu aktuāli laikā, kamēr ir spēkā ierobežojumi:
3.2.1. Spēles un treniņi notiek tikai divos “burbuļos”, tādējādi minimizējot
pārvietošanos dažādās vietās;
3.2.1.1. Noteikt, ka Galvenajam tiesnesim ir iespēja katru komandu pavirzīt par
vienu pozīciju uz augšu vai leju, nodrošinot, ka komandas tiek sagrupētas tā, lai
būtu pēc iespējas mazāka pārvietošanās;
3.2.2. Lai mazinātu ažiotāžu, kas varētu kaitēs čempionāta norisei:
3.2.2.1. Spēlēs netiek reklamētas ne pirms, ne arī pēc tām
3.2.2.2. Spēļu tiešraides TV tiek uzsāktas tikai pēc ierobežojumu atcelšanas
3.2.3. Lai mazinātu epidemioloģiskos riskus tiesājot spēles:
3.2.3.1. Spēlēs tiesā Galvenā tiesneša norīkots tiesnesis, kas pilda gan
paaugstinājuma tiesneša, gan spēles inspektora pienākumus
3.2.3.2. Spēles netiesā serves tiesneši un līnijtiesneši.
3.2.4. Noteikt papildus epidemioloģiskās drošības prasības, kuras nav atrunātās ar
SPKC saskaņotajās Vadlīnijas par epidemioloģiski drošu badmintona spēlēšanu:
3.2.4.1. Sporta zālē spēles laikā var atrasties tikai komandā uz konkrēto spēli
pieteiktie spēlētāji, kā arī viens treneris.
3.2.4.2. Spēlētāji, tiesneši un treneri visu laiku ir maskās, izņemot tiesnesi
tiesāšanas brīdi, un izņemot spēlētājus spēles brīdī.
3.2.4.3. Spēlētāji uz spēlēm ierodas individuāli, izņemot vienā mājsaimniecībā
dzīvojošos izņemot spēlētājus, ka šajā spēlē kopā spēlēs dubultspēles vienā pārī.
4. Par Latvijas izlases treneri Csaba Hamza
4.1. Par Latvijas izlases galveno treneri apstiprināt Itālijas speciālistu Csaba
Hamza, uzticot viņam atbidību par U15, U17, U19 un Latvijas pieaugušo izlasēm.
4.2. Aicināt Csaba Hamza uzsākt darbību ar 2021.gada 1.maiju. Sadarbības
termiņš ir 2022.gada 28.februāris
4.3. Pilnvarot Csaba Hamza patstāvīgi izlemt, kā piesaistīt un organizēt darbu ar
Latvijas izlases galvenā trenera asistentiem.
4.4. Noteikt, ka no līdzekļiem, kas ieplānoti Latvijas izlašu treniņprocesa
nodrošināšanai, Csaba Hamza tiek apmaksātas transporta izdevumi, viesnīca
Latvijā, trīsreizēja ēdināšana, transports Latvijā, kā arī dienas nauda Latvijā €60.

Apspriestie jautājumi
5. Par Yonex Latvia International pārcelšanu
5.1. Šobrīd 2021.gada 3.-6.jūnijā ieplānoto pasaules reitinga turnīru Yonex Latvia
International apdraud divi apstākļi:
5.1.1. Zemgales Olimpiskajā centrā, kur bija ieplānots turnīrs, šobrīd darbojas
Vakcijas centrs, un tas tā varētu būt līdz pat jūlijam.
5.1.2. Līdz ar Covid-19 trešo vilni, valstīs ir arvien jauni ierobežojumi, un
pieteikšanas termiņa beigām 4.maijā, ne Latvijā, ne arī Eiropā nebūs skaidrības.
5.2. Eiropas Badmintona konfederācija piedāvā Latvijas turnīru pārcelt uz augusta
nogali, taču vēl nav precizēti datumi. Riskanti ir rīkot turnīru 2021.gada
26.-29.augustā, jo tas ir nedēļu pirms Eiropas U17 čempionāta.
5.3. Jāsagaida Eiropas Badmintona konfederācijas piedāvātie datumi, tad jālemj.
6. Par koptreniņu projektu uzsākšanu ierobežojumu laikā
6.1. LBF Valde nolēma uzsākt Badmintona koptreniņu projektu realizāciju jau aprīlī,
neskatoties uz to, ka koptreniņos var piedalīties tikai Latvijas izlases spēlētāji,
tādējādi kvalitatīvi uzlabojot izlases treniņprocesu.
6.2. Kamēr darbojas spēkā esošie ierobežojumi, koptreniņi var notikt tikai kā vienas
dienas sabraukums, bez kopīgas nakšņošanas pirms vai pēc sabraukuma.
6.3. Koptreniņu rīkošana šajos ierobežotajos apstākļos ir īpašu jāpamato,
piedāvājot patiesi vērtīgu programmu ar pievienoto vērtību.
6.4. Koptreniņu rīkošanai šajos ierobežotajos apstākļos nevar izlietot vairāk nekā
40% no badmintona koptreniņiem budžetā ieplānotajiem līdzekļiem.

Ziņojumi
7. Disciplinārlietas ierosināšana
7.1. Ņemot vērā, ka publiskā diskusijā kāds no Latvijas treneriem un turnīru
rīkotājiem ir izteicis rasistisku piezīmi, LBF Tiesnešu komisijas vadītājs Gunārs
Lūsveris ierosinās komisijā disciplinārlietu.
7.1.1. Mērķis ir saglabāt badmintonu kā sporta veidu, kas vienādi pieejams
vīriešiem un sievietēm, ikviena vecuma, spēju, kā arī ikvienas rases, reliģijas un
uzskatu pārstāvjiem.
8. Par projektu Latvijas Olimpiskā klase
8.1. LBF ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds 2021.gada 9.aprīlī dosies uz
Valmieru, kur tiks prezentēts LBF iniciētais Olimpiskās klases projekts.
Olimpiskās klases projekts ir vairāku federācija kopīgs projekts, kopīgi izveidojot
vienu klasi vidusskolā, izplānojot mācību procesu tā, ka jauniešiem ir katru dienu ir
rīta un pēcpusdienas treniņš. Tā būtu iespēja jauniešiem trenēties profesionāli.
9. Pārrunas ar Rankedin.com
9.1. LBF ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds 2021.gada 30.martā organizēja
ilgas pārrunas ar sacensību vadības un reitinga administrēšanas uzņēmuma
Rankedin.com vadību par iespējamo sadarbību.
9.2. Šobrīd Latvijas badmintona reitinga sacensības tiek administrētas ar

programmu Tournamentsoftware, kas daudzus apmierina pēc satura, bet šobrīd
nav izprotama tās cenu politika. Šobrīd Latvijas Badmintona federācija vēl nav
iegādājusies Tournamentsoftware licences uz 2021.gadu. Ir rakstīta vēstule uz
Tournamentsoftware par to, kādi būtu sadarbības noteikumi 2021.gadā bet vēl nav
saņemta atbilde.
9.3. Rankedin.com programma būtu bezmaksas LBF un turnīru rīkotājiem, bet
apgrūtinājums ir tas, ka Rankedin.com biznesa modelis ir organizēts tā, ka viņi
vēlas, lai visi spēlētāji individuāli reģistrētos šajā sistēmā. Tas varētu apgrūtināt
sacensību administrēšanu. No otras puses, tas nozīmētu, ka spēlētāji varētu
reģistrēties tiešsaistē.
Rankedin.com priekšrocības ir ļoti attīstīti tiešsaistes risinājumi, tai skaitā nav
nepieciešama programma, jo visu var administrēt no web, ir iespējams ikvienam
būs kā spēlēs tiesnesim, rezultāts tiek eksportēts uz TV monitoriem, spēlēs var
tiešraidē rādīt no telefona un planšetes, video straumējumā integrējot tiesneša
ierīcē ievadīto rezultātu. Rezultātu var ievadīt arī ar viedpulksteni.
Rankedin.com specializējas rakešu sporta veidos, tādos kā badmintons, teniss,
skvošs un padel.

Atliktie jautājumi:
10. LBF Valdes sēdē laika trūkuma dēļ netika izskatīti šādi jautājumi:
10.1. Uz nākamo sēdi tika atlikts jautājums par Latvijas U17 izlasi.
Turklāt, nākamajā LBF Valdes sēdē šo jautājumu varēs izskatīt, ievērtējot Latvijas
izlases trenera Csaba Hamza viedokli.
10.2. Par reitinga atjaunošanu.
Šobrīd Latvijas badmintona reitings ir pēdējo reizi atjaunots 5.janvārī, 2021.gada
pirmajā otrdienā. 2021.gada aprīlī, ņemot vērā ierobežojumus, nav plānoto Latvijas
badmintona reitinga turnīri, tāpēc šo jautājumu var atlikt uz nākamo LBF Valdes
sēdi.
10.3. Diskusijas turpinājums ar klubu reģistrācijas nolikumu.

