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 7.jūnijā 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

Apspriestie jautājumi
1. Par iespēju atsākt trenēties vakcinētajiem un izslimojošajiem
1.1. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 18.4. punktā
noteikts, ka amatieru sporta kolektīva treniņi drīkst notikt arī iekštelpās, ja
treniņgrupā ir ne vairāk kā 20 personas un tās ir vakcinētas pret Covid-19 infekciju
vai dokumentāri var pierādīt Covid-19 in cēšanās epizodi, tāpēc LBF klubi tiek
aicināti veidot pastāvīgas treniņu grupas, vienoties ar sporta zālēm par treniņu
laikiem un atsākt spēlētājus trenēties badmintonā.
1.2. lai nodrošināt informācijas apmaiņu, interneta lapā Badminton.lv atjaunot un
aktualizēt sadaļu “Kur spēlēt badmintonu?”, publicējot aktuālo informāciju par
badmintona treniņiem.
1.3. apkopot informāciju, kas varētu palīdzēt klubiem:
1.3.1. izveidot pastāvīgās treniņu grupas;
1.3.2. vērsties pie sporta zālēm;
1.3.3. izstrādāt klubu noteikumus epidemioloģiski drošam treniņu procesam.
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2. Par reitingu un sacensībām
2.1. Ņemot vērā, ka 2021.gada jūnijā vēl ar vien sacensības Latvijā nav atļautas,
izņemot Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionātu, Latvijas badmintona
reitings 2021.gada jūnijā netiek “atsaldēts”.

3. Par Latvijas U17 izlases atlases 1.kārtu
3.1. Apstiprināt, ka Latvijas U17 izlases kandidātu atlases pirmā kārta notiek
sestdien, 19.jūnijā.
3.2. Pirmajā kārtā var piedalīties ne vairāk kā 12 puiši un 12 meitenes.
3.2.1. Gadījumā, ja pieteikties vairāk nekā 12 dalībnieki, tad LBF Treneru komisija,
aizklāti balsojot, noteiks, kuri jaunieši tiek atsijāti.
3.2.1.1. Spēlētāji, kas Latvijas U17 vienspēļu reitingā ir Top4, tiek automātiski
iekļauti starp 12 pretendentiem
3.3. Pirmajā kārtā tiek noteikts:
3.3.1. uzvarētājs (1.vieta), kas automātiski tiek iekļauts Latvijas U17 izlasē (četri
puiši un četras meitenes), lai piedalīties Baltijas U17 izlašu nometnē.
3.3.2. tiek noteikti 6 spēlētāji (no 2. līdz 7.vietai), kas 2.kārtā turpinās cīnīties par
trim atlikušajām vietām Latvijas U17 izlasē.
3.4. Vienam spēlētājam spēļu skaits nevar būs vairāk kā četras.
3.5. Turnīra 12 dalībnieki tiek izkārtoti 4 apakšgrupās pa 3, saskaņā ar reitingu.
3.5.1. Pēc grupu turnīra, 1.vietu ieguvēji izspēlē “zaru”, lai noskaidrotu 1.-4.vietu,
3.5.2. Grupu turnīra 2.vietu ieguvēji “zarā” noskaidro 5.-8.vietu.
3.5.3. Grupu turnīra 3.vietas ieguvējiem dalība līdz ar to ir beigusies.
4. Latvijas un Igaunijas valstsvienību sacensībām Cēsīs 20.jūnijā
4.1. atzīmējot Cēsu kauju 102.gadskārtu, svētdien, 2021.gada 20.jūnijā Latvijas
Badmintona federācija, sadarbībā ar Igaunijas Badmintona federāciju Cēsīs rīko
Latvijas un Igaunijas valstsvienību sacensības. Sākumā individuālās spēlēs,
pēcpusdienā komandu sacensības, kā arī rīkot kopīgas treneru un klubu vadītāju
pusdienas.
4.2. Sadarbībā ar LBF Treneru komisiju, līdz 11.jūnijam noteikt, kuriem treneriem
uzticēt šajās sacensībās vadīt Latvijas U15, U17, U19 un pieaugušo izlases.
4.3. Šos sacensību mērķis ir:
4.3.1. Publisks notikums kā mudinājums publicitātei, kā arī sadarbības uzturēšanai
ar o ciālām personām;
4.3.2. Iespēja iesaistīt augstu sasniegu procesā jaunus trenerus;
4.3.3. Iespēja paplašinātam spēlētāju lokam būt piederīgiem Latvijas izlasei.
5. Par Latvijas junioru (U19) izlases gatavošanos Pasaules čempionātam Ķīnā
5.1. Ņemot vērā, ka Pasaules Badmintona federācijā arvien ir informācija par to, ka
Ķīnas pilsētā Chengdu notiks Pasaules junioru (U19) čempionāts komandām un
individuāli, Latvijas Badmintona federācija šobrīd turpina plānot Latvijas izlases
dalību šajā čempionātā.
5.2. Līdz nākamais LBF Valdes sēdei, kas ieplānota 7.jūlijā, Jānis Sala sagatavos
lēmumprojektu par Latvijas izlases atlases principiem.
5.3. Ņemot vērā, ka spēlētāju pieteikšanas termiņš noslēgsies 21.septembrī,
attiecīgi galvenie atlases notikumi varētu notikt augusta beigās un septembra
sākumā.
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6. Par TV tiešraidi Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta nālos
6.1. Ņemot vērā, ka 15.jūnijā plānots atcelt vairāki ierobežojumi, LBF Valdes locekļi
uzskata, ka ir maza riska varbūtība no tā, ka Latvijas vīriešu un sieviešu komandu
čempionāta spēlēs 16.jūnijā tiks translētas “Sportacentrs TV” tiešraidē.

