Latvijas Badmintona federācij
Biedrība. Reģ.nr. 40008023393
Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-101
E-pasts: info@badminton.lv
http://www.badminton.lv

Latvijas Badmintona federācijas
Valdes sēdes protokols

LBF Valdes sēdes sākums 2021.gada 10.maijā plkst. 20:00.
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

Pieņemtie lēmumi
1. Par Latvijas čempionātiem 2021.gadā
1.1. Ņemot vērā nenoteiktību Covid-19 dēļ atcelt 2021.gada 30.maijā ieplānoto
Latvijas jaukto komandu čempionātu.
1.2. Kamēr nav skaidrības par to, kad un kā varēs atsākt rīkot Latvijas
čempionātus, neko kalendārā šobrīd neplānot.
Tādējādi, Latvijas jaukto komandu čempionātam, kā arī Latvijas čempionātam
datumi šobrīd nav noteikti
1.3. Tiklīdz būs skaidrība par to, kad un kā varēs atsākt rīkot Latvijas čempionātus,
tiks operatīvi organizēta Valdes sēde, lai veiktu izmaiņas Latvijas badmintona
kalendārā.
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2. Par Latvijas badmintona reitingu
2.1. Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta rezultāti tiks iekļauti Latvijas
badmintona reitingā līdz ar brīdi, kad tiks noskaidroti čempionātu uzvārētāji, taču
tas nenozīmē, ka tobrīd tiks atjaunots arī Latvijas badmintona reitings, kas šobrīd ir
iesaldēts 2021.gada 5.janvārī.
2.2. Latvijas badmintona reitings tiks atsaldēts pēc tam, kad tiks atļauts organizēt
sacensības iekštelpās.

Apspriestie jautājumi
3. Par uzsākto Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionātu
3.1. Ir aizvadītas pirmās četras spēles Latvijas vīriešu un sieviešu komandu
čempionātā, no tā var izdarīt pirmos secinājumus par epidemioloģiskās drošības
standartiem un to ievērošanu.
3.2. Lai mazinātu riskus, Valde atbalsta izmaiņas spēļu kalendārā, kas paredz, ka
vienā spēļu vakarā piedalās tikai 3 komandas. Tādējādi ir vairāki ieguvumi, tai
skaitā:
3.2.1. Spēļu vakarā ir par vienu komandu mazāk;
3.2.2. Komandām ir par vienu spēļu vakaru mazāk;
3.2.3. Spēlētājiem ir lietderīgāks sabraukums, jo vienai no komandām ir 2 spēles.
3.3. Ņemot vērā nepieciešamību vēl vairāk organizēt procesus Pepsi Centrā, kur
vairums darbinieku ir atvaļināti, Valda atbalsta īpašu sanitāro protokolu Pepsi
centrā, ksējot konkrētu laiku un secību, kādā iespējams izmantot ģērbtuves, kā arī
atbildību par šī protokola ievērošanu noteikt arī komandu kapteiņiem.
4. Latvijas e-balsojums par izmaiņām badmintona skaitīšanā
4.1. Līdz 28.aprīļa plkst. 24:00, balsojumā par izmaiņām badmintona punktu
skaitīšanā piedalījās tikai 7 LBF dalīborganizācijas - BK Baloži, Siguldas
badmintona klubs, Siguldas sporta skola, Cēsu novada pašvaldība, Cēsu klubs
“Saulrīti”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un “Badminton 100”.
4.1.1. Minimālais dalībnieku skaits bija 15 no 29. Tādējādi balsojums uzskatāms
par nenotikušu.
4.2. Viesturs Bajārs ierosināja šo jautājumu izlemt Valdei, precizējot, ka pats
neatkāpjas no savas pozīcijas, ka neatbalsta ierosinājums spēlēt 5x11.
4.2.1. Valde nolēma šobrīd lēmumu nepieņemt. Gan tāpēc, ka vairāki Valdes locekļi
paši vēl nav nosvērušies par to, kā balsot, jo abu pušu argumenti ir izprotami un
loģiski, gan arī tāpēc, ka šobrīd, kad nav skaidrs, cik nozīmīga ir Latvijas balss, nav
pamats aktualizēt potenciāli konfrontējošas diskusijas.
4.3. Gunārs Lūsveris uzņēmās sakontaktēties ar kolēģiem Eiropas federācijas, lai
izprastu noskaņojumus Eiropā, novērtējot, cik liela nozīme varētu būt Latvijas
balsij.
4.4. E-balsoju revidēja arī LBF revidente Ināra Pope. Viņa savā atzinumā raksta, ka
“Revīzijas rezultātā, izvērtējot balsojuma organizēšanas procesu, ir pozitīvi
vērtējama LBF organizētā tiešsaistes diskusija par izmaiņām badmintona punktu
skaitīšanas sistēmā un atzīmējama nepietiekama LBF dalīborganizāciju
aktivizēšana balsojuma iesniegšanā.
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5. Par pludmales badmintona attīstību vasarā
5.1. Realizējot pret BWF Membership Grant uzņemtās saistības, noorganizēt A
klases spēlētājiem domātu Latvijas pludmales badmintona turnīru saskaņā ar
AirBadminton noteikumiem
5.2. Ja ir iespējams, attīstīt pludmales badmintona laukumus kā vietu, kur ikvienam
spēlēt pludmales badmintonu, taču, pretēji LBF ģenerālsekretāra ierosinājumam,
nenotiek pludmales badmintona attīstību kā administratīvu prioritāti maijā un jūnijā.

Ziņojumi
6. Par dalību Eiropas klubu jaukto komandu čempionātā
6.1. Eiropas Badmintona konfederācija ir līdz 13.maijam pagarinājusi komandu
pieteikšanas termiņu dalībai Eiropas klubu komandu čempionātā, kas no 21. līdz
25.jūnijam notiks Polijas pilsētā Bialostokā.
6.1.1. Šī čempionāta Covid-19 protokols, kurā noteikts, ka spēlētājiem ir jāierodas
Polijā jau 17.jūnijā, par savu naudu (100 eiro) jāveic divi testi uz vietas, kā arī visiem
ir jādzīvo o ciālajā viesnīcā, kas būs kā “burbulis”. Tas varētu būtiski mazināt kāda
Latvijas klubu interesi piedalīties.
6.2. Lai noteiktu, vai kādam Latvijas klubam ir interese piedalīties, ir uzrunāti klubi,
kas izcīnījuši 1.vietas - RBS/RSP, SBK/SSS un VBK/VBSS. Visi attiecās
6.3. Uz Badminton Eirope nosūtīta vēstule, ka Latvija šogad netiks pārstāvēta.
7. Par Olimpisko klasi
7.1. Pēc pirmās klātienes tikšanās Valmierā 9.aprīli, darba grupa Valmieras domē ir
izstrādājusi plānu, kas tiks prezentēts virtuālā sapulcē 12.maijā.
7.2. Ir cerība, ka Olimpiskā klase varēs uzsākt darbību jau 2021.gada 1.septembrī.
Tā būtu viena no Pārgaujas ģimnāzijas 10.klasēm, kur kopā mācītos juniori ne tikai
no badmintona, bet arī peldēšanas, vieglatlētikas, BMX riteņbraukšanas,
orientēšanās un citiem sporta veidiem.
Jauniešiem 3-4 reizes nedēļā būtu arī rīta treniņi savā sporta veidā.
7.3. Treniņprocesu badmintonā organizētu Valmieras treneris Andis Bērziņš.
7.4. Valde (un/vai iesaistot LBF Treneru komisiju) risinās jautājumu par kvali kācijas
celšanu trenerim, kas tiek iesaistīts, kā arī izstrādās kontroles mehānismu iesaistīto
audzēkņu spēles līmeņa celšanai, ziskai sagatavotībai u.c.
8. Par Latvijas izlases treneri Csaba Hamza
8.1. Aprīļa beigās, kad C.Hamza bija laiks organizēt Latvijas izlases treniņnometni,
nebija iespēja noorganizēt viņa atlidošana par samērīgu cenu.
Tagad avioreisi ir biežāk, arī cenas ir pieejamākas.
8.2. Šobrīd kā darba risinājums ir Latvijas izlases treniņi 21.-23.maijā.
8.3. C.Hamza sagatavos uzstādījumus par to, kādus fragmentus no esošajiem
treniņiem vai sparinga spēlēm būtu jāno lmē. Tad Latvijas treneri tiks aicināti to
izdarīt, kā arī noteiktā formātā iesūtīt savus video, lai C.Hamza var veikt šo video
analīzi.
8.4. Brīdī, kad būs zināms par C.Hamza došanos uz Latviju, izziņot informāciju par
viņa iecelšanu par Latvijas izlases treneri (šobrīd informācija par to ir minēta vien
iepriekšējās Valdes sēdes protokolā).

Atliktie jautājumi:
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9. LBF Valdes sēdē laika trūkuma dēļ netika izskatīti šādi jautājumi:
9.1. Uz nākamo sēdi tika atlikts jautājums par Latvijas U17 izlasi.
Turklāt, nākamajā LBF Valdes sēdē šo jautājumu varēs izskatīt, ievērtējot Latvijas
izlases trenera C.Hamza viedokli.
9.2. Diskusijas turpinājums ar klubu reģistrācijas nolikumu.

