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Latvijas Badmintona federācijas
Valdes lēmums
“Par LBF standartiem dalībai Latvijas Olimpiskajā vienībā”
Organizējot sadarbību ar Latvija Olimpisko komiteju (LOK) par Latvijas badmintona
spēlētāju iekļaušanu Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvos, gatavojoties Parīzes
2024.gada Olimpiskajām spēlēm,
Latvijas Badmintona federācijas Valde nolemj:
1. Noteikt šādu LOV sastāva standartu atbilstību Pasaules badmintona federācijas (BWF)
pasaules reitingā (Pasaules reitingā):
1) Zelts - no 1. līdz 74.vietai
2) Sudrabs - no 75. līdz 149.vietai
3) Bronza - no 150 līdz 299.vietai
2. Ņemot vērā, ka lēmuma pieņemšanas brīdī (2021.gada 15.decembrī) neviens no
Latvijas badmintona spēlētājiem vai pāriem (labākā vieta vīriešu vienspēlēs ir 932.vieta,
sieviešu vienspēlēs 392.vieta, vīriešu dubultspēlēs 890.vieta, sieviešu dubultspēlēs
358.vieta, jauktajās dubultspēlēs 715.vieta) neatbilst LBF noteiktajiem standartiem, noteikt,
2022.gadu kā pārejas periodu, kurā dalību LOV Bronzas sastāvā var uzsākt perspektīvs
spēlētājs vai pāris arī ar zemāku vietu Pasaules reitingā, ievērojot šādus nosacījumus:
2.1. Spēlētājs vai pāris tiek izraudzīts atbilstoši LBF Valdes apstiprinātajiem kritērijiem
dalībnieku atlasei LOV, neņemot vērā 1. no 12. kritērijiem par spēlētāja vai pāra vietu
Pasaules reitingā;
2.2. Nosakot 6 mēnešu periodu, kurā spēlētājam vai pārim ir jāizcīna atbilstošā vieta
Pasaules reitingā. Gadījumā, ja tas nav izpildīts, tad šī spēlētāja vai pāra vietā dalībai
LOV tiek pieteikts cits spēlētājs vai pāris.
3. Gadījumā, ja pārejas perioda laikā sākotnēji dalībai LOV pieteiktais spēlētājs vai pāris
tiek atsaukts, tad kā nākamais pretendents pārejas perioda laikā tiek izraudzīts spēlētājs
vai pāris, kas kopš 2022.gada 1.janvāra un līdz sākotnēji izraudzītā dalībnieka
atsaukšanai ir izcīnījis visvairāk punktus Pasaules reitingā.
4. Noteikt, ka tehnisko sadarbību ar LOK un LOV par Latvijas badmintona spēlētāju
iekļaušanos LOV veic LBF ģenerālsekretārs, bet sadarbības pārraudzīšanu LBF Valdē
nodrošina LBF Valdes loceklis, kas atbildīgs par LBF Treneru komisiju.
Rīgā, 2021.gada 15.decembrī
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