Latvijas Badmintona federācija
Biedrība. Reģ.nr. 40008023393
Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013
E-pasts: info@badminton.lv
http://www.badminton.lv

Latvijas Badmintona federācijas
Valdes sēdes protokols
LBF Valdes sēdes sākums 2021.gada 3.novembrī plkst. 20:00.
LBF Valdes sēde notiek Zoom platformā.
LBF Valdes sēdē Zoom platformā piedalās:
LBF Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Kažemaks
LBF Valdes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Lūsveris
LBF Valdes locekle Diāna Šavalgina
LBF Valdes loceklis Viesturs Bajārs
LBF ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds
LBF Valdes sēdi vada: Mārtiņš Kažemaks
LBF Valdes sēdi protokolē: Kristians Rozenvalds

Apspriestie jautājumi un pieņemtie lēmumi:
1. Par LBF Valdes locekļa Jāņa Salas atlūgumu
1.1. Jānis Sala, izmantojot e-pastu, 2021.gada 2.novembrī informē par atkāpšanos
no dalības LBF Valdē. Īsi pirms LBF Valdes sēdes Jānis Sala apstiprina LBF Valdes
Whatsapp grupā, ka nepiedalīsies šajā sēdē un lūdz publiski izziņot par savu
atkāpšanos, kā iemeslu minot “interešu kon iktu un aicinājumu attīstīt RBS klubu”.
1.2. LBF Valde pieņem zināšanai Jāņa Salas atkāpšanos.
1.3. LBF Valde nolemj līdz tuvākai LBF Biedru sapulcei, kurā tiks pārvēlēta LBF
Valde, kurai 2022.gada sākumā beidzas pilnvaru termiņš, turpināt darbu četru
cilvēku sastāvā.
1.4. Lai pēc iespējas mazāku laiku LBF Valde darbotos nepilnā sastāvā, nolemts
LBF Biedru sapulci organizēt pēc iespējas ātrāk, nevis atlikt to līdz likumā
noteiktajam termiņam 31.martā.
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2. Par LBF Biedru sapulces sasaukšanu 2022. gada 28.janvārī
2.1. Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas ātrāk sasaukt LBF Biedru sapulci, lai
pārvēlētu LBF Valdi, kura līdz ar Jāņa Salas atkāpšanos darbojas nepilnā 4 cilvēku
sastāvā, nolemts LBF Biedru sapulci organizēt piektdien, 28.janvārī, nevis atlikt to
līdz likumā noteiktajam termiņam 31.martā.
2.2. Lai LBF Biedru sapulce neietekmētu citus badmintona notikumus, kā arī citi
badmintona notikumi neietekmētu LBF Biedru sapulci, nolemts nerīkot LBF Biedru
sapulci vienlaicīgi ar Latvijas badmintona Gada balvu 15.janvārī vai Latvijas
čempionātu 5.-6.februārī.

3. Par izmaiņām LBF Statūtos
3.1. LBF Statūtos būtu precizējamas vairākas lietas, tai skaitā to, kā būtu jārīkojas
Valdei, ja kāds no tās locekļiem atkāpjas.
3.2. LBF Statūtus atverot grozīšanai, iespējams, ir arī citi Statūtu punkti, kurus
vajadzētu labot, papildināt vai svītrot.
3.3. LBF Statūtos būtu precizējama arī LBF Valdes locekļu atbildība par konkrēto
jomu, kā arī pārraudzība par komisiju darbu. Tāpat būtu precizējams arī komisiju
veidošanas mehānisms un pilnvaras.
3.4. Lai veiktu redakcionālus labojumus, LBF dalīborganizācijām tiks izsūtīts
aicinājums izvērtēt nepieciešamību iesniegt grozījumus LBF Statūtos, kā arī aicināt
LBF dalīborganizāciju pārstāvjus pieteikties uz LBF Statūtu grozījumu pirmo
redakcionālo sapulci Zoom formātā 2021.gada 12.novembrī plkst 15:00.
3.5. LBF dalīborganizācijas savus priekšlikumus Statūtu grozījumiem var pieteikt
rakstveidā, sūtot uz e-pastu: info@badminton.lv.
4. Par Latvijas badmintona Gada balvu
4.1. Neskatoties uz to, ka 2021.gadā būs notikušas tikai dažas sacensības,
Latvijas badmintona Gada balvas par 2021.gadu tomēr tiks pasniegtas. Tas notiks
svinīgā pasākumā, cerams klātienē, sestdien, 2022.gada 15.janvārī. Norises vieta
vēl tiks precizēta.
4.2. Nākamajā LBF Valdes sēdē, kas ieplānota 8.decembrī, tiks precizēts, kādas
nominācijas tiks atstātas, varbūt tiks ieviesta kāda jauna, šim laikam speci ska.
4.3. Latvijas badmintona Gada balvas koordināciju Valdē veiktu LBF Valdes
priekšsēdētāja vietnieks un LBF Tiesnešu komisijas vadītājs Gunārs Lūsveris.
4.4. LBF Dalīborganizācijas tiek aicinātas iesniegt savus priekšlikumus līdz
2021.gada 5.decembrim, tos iesūtot e-pastā: umpires@badminton.lv
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5. Par Latvijas čempionātu senioriem 2021
5.1. Lai paspētu Latvijas čempionātu badmintonā senioriem saorganizēt vēl
2021.gadā, LBF Valdes loceklis un Atlētu komisijas vadītājs Viesturs Bajārs ierosina
senioru čempionātu rīkot svētku brīvdienās, 19. un 20. novembrī, turpat Baložos,
kur čempionāts nevarēja notikt 6. un 7.novembrī LR Ministru kabineta izsludinātās
mājsēdes dēļ.
Rīkot Latvijas čempionātu senioriem vēlāk nebūtu iespējams tādēļ, ka novembra
beigās un decembra sākumā Latvijas seniori dodas uz Pasaules senioru
čempionātu Spānijā, bet decembra otrā pusē Latvijas senioru čempionāta norisi
ietekmētu tuvojošies Ziemassvētki.
5.2. Iepriekš publicētajā Latvijas čempionāta badmintonā senioriem nolikumā
nekādas izmaiņas netiek veiktas, izņemot datumu maiņu.
5.3. Gadījumā, ja pēc 15.novembra sacensības “zaļajā režīmā” notikt nevarēs, tad
jauni datumi Latvijas čempionātam senioriem vairs netiks meklēti. Tādā gadījumā
2021.gadā, tāpat kā 2020.gadā Latvijas čempionāts senioriem nenotiks.

6. Par Latvijas badmintona reitingu
6.1. Neskatoties uz to, ka mājsēdes laikā vairākas nedēļas nevar notikt sacensības,
Latvijas badmintona reitings tiek atjaunots katru pirmdienas vakaru plkst 24:00.
Līdz ar atjaunošanos, automātiski dzēšas vai samazinās rezultāti par senākiem
turnīriem, kā arī pēc 6 mēnešiem dzēšas bonusa punkti
6.2. Līdz 2021.gada 31.decembrim spēlētājiem, kas piedalās Latvijas badmintona
reitinga turnīros, reitinga licence tiek automātiski pagarināta līdz 2021.gada
31.decembrim. Faktiski tas nozīmē, ka spēlētājiem par Latvijas badmintona
reitinga licencēm līdz 2021.gada 31.decembrim nav jāmaksā.
6.3. Sākot ar 2022.gadu plānots atcelt esošo spēlētāju licencēšanas kārtību, jo tā
rada daudz neērtības turnīru rīkotājiem, kuriem līdz šim bija jāpārliecinās par to, vai
katrs no dalībniekiem ir licencēts, kā arī jāveic licencēšana par tiem, kas nav tobrīd
licencēti.
6.4. Jaunā kārtība tiktu vēl precizēta Latvijas badmintona reitinga nolikumā, kas
tiktu apstiprināts 2021.gada decembra Valdes sēdē. Saskaņā ar jaunā kārtību,
turnīrs rīkotājs pēc turnīra iemaksā LBF kontā 1 eiro par katru turnīra dalībnieku
plus 10 eiro par Tournamensoftwer licenci, ja šī programma tie izmantota.
6.5. Dalīborganizācijas tiek aicinātas līdz 5.decembrim atsūtīt priekšlikumus vai
labojumus, ar kuriem būtu papildināms vai rediģējams esošais Latvijas badmintona
reitinga nolikums. Ierosinājumi ir iesūtāmi uz e-pastu: reitings@badminton.lv.
7. Par dalību Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā
7.1. Ņemot vērā, ka Latvijas izlases spēlētājiem šobrīd ir iespēja trenēties īpašos
apstākļos arī mājsēdes laikā, uz Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionātu,
kas notiks Somijas pilsētā Lahti no 2022.gada 15. līdz 20.februārim, tiks pieteikta
gan vīriešu, gan sieviešu komandas. Komandas pieteikums ir jānosūta līdz
14.decembrim.
7.2. Komandas spēlētājus var precizēt līdz 2022.gada 7.februārim. Minimālais
sastāvs katrā no komandām ir 4 cilvēki, maksimums 12. Maksimālais dalībnieku
skaits vienā spēlē ir 7.
7.3. LBF Valdes locekle Diāna Šavalgina līdz nākamai LBF Valdes sēdei, kas
ieplānota 8.decembrī, izstrādās vadlīnijas spēlētāju atlasei un komandas brauciena
organizēšanai.
7.4. Ja dalīborganizācijām ir ierosinājumi, lūdzam tos līdz 2021.gada 1.decembri
iesūtīt rakstiski uz e-pastu: treneri@badminton.lv.
8. Par dalību Eiropas U15 čempionātā
8.1. Ņemot vērā, ka 2022.gada 18.janvārī ir pieteikšanās termiņš uz Eiropas U15
čempionātu, kas notiks Somijas pilsētā Lahti no 2022.gada 18. līdz 20.februārim,
šobrīd nepieciešams aktualizēt izlases komplektācijas kritērijus, kā arī jānosaka
Latvijas U15 izlases treneris.
8.2. LBF Valdes locekle Diāna Šavalgina līdz nākamai LBF Valdes sēdei, kas
ieplānota 8.decembrī, izstrādās nolikumu spēlētāju atlasei, kā arī apstiprinās
treneri, kas organizēs Latvijas U15 izlases treniņprocesu un kopā ar spēlētājiem
dosies uz Europas U15 čempionātu.
8.3. Ja dalīborganizācijām ir ierosinājumi, lūdzam tos līdz 2021.gada 1.decembri
iesūtīt rakstiski uz e-pastu: treneri@badminton.lv.
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9. Par spēlētāju reģistrāciju klubos un pārejas noteikumiem
9.1. 2021.gada sākumā mājsēdes apstākļos notika vairākas LBF Valdes
priekšsēdētāja Mārtiņa Kažemaka iniciētas diskusijas par noteikumiem spēlētāju
reģistrācijā, bet līdz ar iespēju atsākt trenēties un spēlēt, šī diskusija netika
pabeigta, kā arī netika noorganizēta LBF Valdes diskusija par to, kādiem ir jābūt
LBF spēlētāju reģistrācijas noteikumu mērķiem.
9.2. LBF Valde nolemj pie šī jautājuma atgriezties nākamā Valdes sēdē, sākotnēji
organizējot diskusiju par reģistrācijas noteikumu mērķiem.
9.3. Kamēr nav izstrādāta un apstiprināta reģistrācijas kārtība un pārejas
noteikumi, vai arī šī kārtība nav precizēta LBF reitinga nolikumā, LBF
ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds līdz 2021.gada 1.decembrim sagatavo un
publicē tehniskos noteikumus par to, kāda ir kārtība, ja spēlētājs vai klubs ierosina
izmaiņas. Šie noteikumi tiks balstīti uz 2021.gada 27.janvarī un 2021.gada
24.febrārī LBF Valdes rīkotajās diskusijās pārrunāto: ja ierosināta spēlētāja klubu
maiņa, par to jānosūta iesniegums uz e-pastu: reitings@badminton.lv, sarakstē
iekļaujot arī vecā un jaunā kluba o ciālās e-pasta adreses. Vecajam klubam ir
iespēja līdz nākamās pirmdienas plkst. 18:00 iesniegt juridiski pamatotu protestu,
kuru izskatīs LBF Reitinga komisija, bet ja protests nav iesniegts, tad izmaiņas tiek
publicētās reitinga spēlētāju sarakstā līdz ar nākamās pirmdienas atjauninājumiem
plkst. 24:00.

