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 18.oktobri plkst. 18:00.
LBF Valdes sēde notiek klātienē un Zoom platformā.
LBF Valdes sēdē klātienē piedalās:
LBF Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Kažemaks
LBF Valdes loceklis Jānis Sala
LBF ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds
LBF Valdes sēdē Zoom platformā piedalās:
LBF Valdes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Lūsveris
LBF Valdes locekle Diāna Šavalgina (piedalījās tikai 1.jautājuma
apspriešanā).
LBF Valdes loceklis Viesturs Bajārs
LBF Valdes sēdi vada: Mārtiņš Kažemaks
LBF Valdes sēdi protokolē: Kristians Rozenvalds
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1. Par Latvijas izlasēm, stratēģiju, treneriem un izlases spēlētājiem
1.1. Jānis Sala ierosina atgriezties pie diskusijas par valsts izlases treneri, valsts
izlases atsijāšanas kritērijiem, tā, lai ikvienam būtu skaidrs, kas un kā nosaka vietu
izlasē, kāds ir izlases un trenera plāns.
1.2. Diāna Šavalgina ierosina jau gada sākuma noteikt izlases kandidātus
attiecīgajā gadā.
1.3. Viesturs Bajārs norāda, ka jāpalielina izlases trenera atbildība, ļaujot viņam
izvērtēt spēlētāju atbilstību.
1.4. Gunārs Lūsveris atgādina, ka senāk Latvijā un arī citās valstīs ir izmērāmi
kvalitatīvi rādītāji dalībai izlasei, tai skaitā badmintona elementi (serve, gremde, tās
un tuvs sitiens), gan arī ziski (60m, kross, lēciens augstumā u.c.)
1.5. Kristians Rozenvalds uzskata, ka pirms runāt par tādiem taktiskiem
risinājumiem kā izlases sastāvs, primāri būtu stratēģisks redzējums par to, kāds ir
izlases mērķis, kāds ir attiecīgās vecuma grupas ilgtermiņa plāns.
1.6. Mārtiņš Kažemaks ierosina diskusijā iesaistīt Treneru komisiju, organizējot
plašāku Treneru komisijas sapulci.
1.7. Valde nolemj uzticēt Diānai Šavalginai izstrādāt “Darba uzdevumu” Treneru
komisijai, aktivizējot tālāko diskusiju par valsts izlasi, tās atlasi, treneriem un
treniņprocesu.

2. Cēsu sacensību iekļaušanu LBF sacensību kalendārā
2.1. Valde nolemj neiekļaut Cēsu kluba “Saulrīti” sacensību pieteikumus 2022.gada
kalendārā līdz brīdim, kad no Cēsu kluba “Saulrīti” sacensību organizatora Oļģerta
Tīlika ir saņemts izvērsts skaidrojumus par gatavību sacensībās un treniņspēlēs
ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, kā arī iepriekš notikušo sacensību
izvērtējums un kļūdu analīze.
2.2. LBF Valdes rīcībā ir informācija par 2.oktobrī Cēsis notikušām sacensībām,
kuras tika formāli nosauktas par treniņu ar sparingu. Sacensībās piedalījās gan
serti cēti, gan neserti cēti spēlētāji, neievērojot 2m distanci, nelietojot sejas
maskas un rīkojot klātienes apbalvošanu, kas šobrīd ir aizliegta.
2.3. Publicējot sacensības kalendārā, LBF uzņemas līdzatbildību, ka sacensības
notiek atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.
Nereaģējot uz pārkāpumiem, tas mestu ēnu uz pārējiem badmintona klubiem,
tādējādi apdraudot šī brīža tēlu badmintonam, kas tiek uzskatīts par
epidemioloģiski ļoti drošu sporta veidu.
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3. Par tiesnešiem Latvijas čempionātos
3.1. Mārtiņš Kažemaks norāda uz kritisko situāciju, kāda bija Latvijas čempionāta,
kad netika nodrošināts nolikumā rakstītais, ka spēlēs sākot ar 1/2 tiesās
paaugstinājumu tiesnesis un divi līnijtiesneši.
Nespēja nodrošināt tiesnešus Latvijas čempionātā, norāda uz tiesnešu trūkumu,
motivācijas trūkumu līdzdarboties kā tiesnešiem.
3.2. Mārtiņš Kažemaks ierosina izstrādāt tiesneši motivācijas programmu.
3.3. Viesturs Bajārs ierosina celt dalības maksas turnīros, lai ir papildus līdzekļi, ko
maksāt tiesnešiem.
3.4. Mārtiņš Kažemaks ierosina atgriezties pie kārtības, kāda ir pasaules federācijā
un bijusi arī Latvijas klubu komandu čempionātos, ka klubam ir jādeleģē uz
čempionātu savi tiesneši, bet klubiem, kas tos nedeleģē, ir paaugstināta dalības
maksa.
3.5. Kristians Rozenvalds iebilst pret maksāšanu tiesnešiem, arī pasaules
federācijas uzskatā tiesāšana ir tāds pati dalība kā spēlētājiem. Cita lieta ir noteikt,
ka tiesnešiem tiek kompensēti ceļa izdevumi, nakšņošana, ēdināšana uz vietas.
Šobrīd šie jautājumi nav precīzi atrunāti.
3.6. Gunārs Lūsveris informē, ka Pasaules badmintonā ir noteikta kārtība, ka
tiesnešu pieaicina organizētājs, nodrošināt viņiem uz vietas nakšņošanu, pilnu
pansiju, bet transporta nodrošina paši. Bet, lai nodrošinātu BWF HSBC tūres
kvalitāti, ir noslēgti līgumu ar pus profesionāliem tiesnešiem, kuriem simboliska
samaksa ir nevis par to, ka viņi tiesā spēles, bet par to, ka viņi garantē, ka vismaz 8
turnīros gadā būs pieejami BWF HSBC turnīros. Arī Latvijā varētu būt tā, ka tiek
izraudzīti labākie tiesneši un viņi saņem simboliski atlīdzību, tai skaitā sponsoru
dāvanas, par to, ka sacensību rīkotāji ar viņiem var rēķināties.
3.7. Kristians Rozenvalds atzīst, ka tā ir viņa kļūda, ka steigā rīkotajos Latvijas
čempionātos Valmierā un Talsos, nebija precīzi nodalīta atbildība, ka Latvijas
čempionāta rīkotājs ir atbildīgs par to, ka tiek nokomplektēts paaugstinājumu
tiesnešu sastāvs.
Turpmāk, izraugoties Latvijas čempionātu rīkotājus, ir jānosaka atbildība par
tiesnešu sastāva nokomplektēšanu.

3.8. Mārtiņš Kažemaks ierosina noteikt tiesnešu gradāciju vairākos līmeņus, lai
tiesnešiem ir motivācija attīstīties. Tā var būt arī savstarpēju tiesnešu profesionāla
sacensība. Tās var būt sponsoru balvas, kas motivē tiesnešus būt vēl aktīvākiem.
3.9. Kristians Rozenvalds norādīja, ka neskatoties uz paaugstinājuma tiesnešu
trūkumu Latvijas čempionātos, 2021.gadā ir daudz izdarīts, lai vairotu tiesnešu
skaitu. Lielu spēļu praksi ieguva tiesneši Latvijas vīriešu un sieviešu klubu
komandu čempionātos, Siguldā, vienlaicīgi ar Yonex Latvia U17 notika seminārs
tiesnešiem, iesaistot Aigaru Breču, Arnoldu Tiļļu, Žaneti Grinieci, Martu Heizi,
Romanu Goluzu, Innu Kurjukinu, Uģi Grosu, Ievu Galviņu, Zandu Priedolu. Daži no
viņiem mēnesi vēlāk tiesāja arī Yonex Latvia International.
Savukārt Talsos tiesnešu skaitu ietekmēja arī Ārkārtas situācija, jo daļai no
tiesnešiem, kas nav vakcinēta, vairs nebija iespēja atrasties sacensību norises
vietā.
3.10. Valde nolēma uzticēt LBF Tiesnešu komisijas priekšsēdētājam Gunāram
Lūsveris izstrādāt tiesnešu attīstības stratēģiju un nolikumu, kā arī izstrādāt kārtību
(nolikumu) par tiesnešu piesaistīšanu Latvijas čempionātos, nosakot rīkotāja
atbildību un precizējot, kādi ir rīkotāja pienākumi pret uzaicinātajiem
paaugstinājuma tiesnešiem.
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4. Par atbalstu Latvijas spēlētāju dalībai Pasaules senioru čempionātā
4.1. Viesturs Bajārs informē, ka izmaksas par Latvijas spēlētāju dalību pasaules
senioru čempionātā ir būtiski pieaugušas, jo visiem dalībniekiem noteikti obligātā
prasībā dzīvot o ciālā viesnīcā, kas ir daudz dārgāka nekā iepriekš atrastā viesu
māja. Izmaksu kompensācijai būtu nepieciešami vismaz 540 eiro.
4.2. Kristians Rozenvalds atgādina, ka 2021.gada budžeta projektā sākotnēji bija
ieplānoti 750 eiro dalībai Eiropas senioru čempionātā, kas tika atcelts. Tas būtu
tikai godīgi, ka šī summa tiktu novirzīta uz atbalstu dalībai Pasaules senioru
čempionātā.
4.3. Valde nolemj atbalstīt 750 eiro piešķiršanu Latvijas senioru dalībai Pasaules
senioru čempionātā. Šī nauda tiktu izmantota, lai līdz nansētu dalības maksājumu,
bet spēlētāji paši kompensētu sadārdzinājumu, kas radies no pieaugušajām
izmaksām par viesnīcu sacensību norises vietā.

