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 15.decembrī plkst. 18:00.
LBF Valdes sēde notiek Rīgā, TopMedia birojā, Bauskas ielā 58a un Zoom formātā.
LBF Valdes sēdē klātienē piedalās:
LBF Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Kažemaks
LBF Valdes loceklis Diāna Šavalgina
LBF Valdes loceklis Viesturs Bajārs
LBF ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds
LBF Valdes sēdē Zoom platformā piedalās:
LBF Valdes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Lūsveris
LBF Valdes sēdi vada: Mārtiņš Kažemaks
LBF Valdes sēdi protokolē: Kristians Rozenvalds

Pieņemtie lēmumi
1. Par LBF gadskārtējo Biedru sapulci 2022.gadā
1.1. Ņemot vērā saspringto darba gra ku 2021.gada nogalē, Valde pēc
K.Rozenvalda ierosinājuma nolemj attiekties no ieceres 2022.gada gadskārtējo
Biedru sapulci organizēt pēc iespējas agrāk 2022.gada janvārī.
Papildus laiks nepieciešams gan Statūtu labojumiem un LBF Valdes vēlēšanām.
Turklāt, 28.janvārī, kad sākotnēji bija iecerēts organizēt gadskārtējo Biedru sapulci,
LBF Valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Kažemakam ieplānots ārzemju
komandējums.
1.2. Valde nolemj, ka 2022.gada gadskārtēja LBF Biedru sapulce notiek marta
nogalē, ne vēlāk kā 2022.gada 29.martā, kad beidzas esošas LBF Valdes pilnvaru
termiņš.
1.3. Piektdien, 2022.gada 28.janvārī, kad sākotnēji bija ieplānota 2022.gada
gadskārtēja Biedru sapulce, Valde pēc G.Lūsvera ierosinājuma nolemj organizēt
LBF Biedru forumu, kurā apspriest LBF Statūtu grozījumus un iespējamās izmaiņas
LBF pārvaldībā, kā arī diskutēt par LBF ilgtermiņa mērķiem.
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2. Par Latvijas badmintona Gada balvu
2.1. Neskatoties uz ierobežojumiem, kas ietekmēja badmintona sacensības un
treniņprocesu 2021.gadā, Valde nolēma turpināt Gada balvas tradīciju.
2.2. Valde nolemj uzticēt Gunāram Lūsverim pārraudzību par Gada balvu 2021.

3. Par standartiem spēlētāju iekļaušanai Latvijas Olimpiskajā vienībā.
3.1. Pēc Latvijas Olimpiskās komitejas ierosinājuma, Valde apstiprina D.Šavalginas
un K.Rozenvalda ierosināto Latvijas Olimpiskās vienības sastāva standartu
atbilstību Pasaules badmintona federācijas Pasaules badmintona reitingā:
3.1.1. Zelts - no 1. līdz 74.vietai;
3.1.2. Sudrabs - no 75. līdz 149.vietai;
3.1.3. Bronza - no 150 līdz 299.vietai
3.2. Noteikt šādus LBF kritērijus pretendentu atlasei Latvijas badmintona spēlētāju
iekļaušanai Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā 2022.gadā:
3.2.1. Esošā vieta Pasaules reitingā;
3.2.2. Spēlētāju pašu apņemšanās par potenciālo vietu pasaules reitingā;
3.2.3. Spēlētāju paši de nētās ambīcijas ilgtermiņā;
3.2.4. LBF Treneru komisijas viedoklis par spēlētāju potenciālām izredzēm
pasaules reitingā un ambīcijas ilgtermiņā;
3.2.5. Apņemšanās un gatavība trenēties vismaz 10 reizes nedēļā;
3.2.6. Apņemšanās un gatavība piedalīties vismaz 10 BWF pasaules reitinga
turnīros gadā;
3.2.7. Spēlētāja pārstāvētā kluba ieinteresētība un gatavība ieguldīties;
3.2.8. Spēlētāja pārstāvētās pašvaldības ieinteresētība un gatavība ieguldīties;
3.2.9 Spēlētāja treneru ieinteresētība un gatavība ieguldīties;
3.2.10. Spēlētāju ieinteresētība un gatavība ieguldīties;
3.2.11. Mediju, līdzjutēju un sponsoru ieinteresētības potenciāls;
3.2.12. Vilkme un plašāka ietekme no dalības LOV uz citiem spēlētājiem.
3.3. Ņemot vērā šī brīža situāciju Pasaules reitingā, situāciju Latvijas badmintonā,
kā arī tendences Eiropā un Pasaulē, kā prioritāti noteikt dalību sieviešu
dubultspēlēs.
3.4. Ņemot vērā, ka šobrīd neviens no Latvijas badmintona spēlētājiem un pāriem
neatbilst LOK un LOV saskaņotajiem standartiem, kā arī LBF noteiktajiem
kritērijiem, Valde nolemj vērsties pie LOK ar lūgumu noteikt 2022.gadu 1.martu
(nevis 2021.gada 28.decembri) kā termiņu LBF sportistu pieteikšanai LOV sastāvā.
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4. LBF kritēriji un prasības Latvijas čempionātu rīkotājiem.
4.1. LBF Valde nosaka šādus uzdevumus Latvijas čempionātu rīkotājiem:
4.1.1. respektēt LBF sponsorus, lai kas tie ari tobrīd būtu. Šobrīd ir Yonex,
Lavazza, Inbox.lv, EHR, Evelatus u.c.
4.1.2. respektēt TV intereses par nālu tiešraidi. Šobrīd ir jau zināms, ka tiešraide ir
svētdien 6.februārī no plkst. 18, ne vēlāk, bet, ja būs iespēja, tā var būt arī agrāk;
4.1.3. radīt notikumu, kuru vēlas apmeklēt gan "parasti” skatītāji, gan arī tas ir kā
notikums pieaicinātiem VIP (skatīties nālspēles pie VIP galdiem);
4.1.4. radīt apstākļus, lai maksimāli daudz spēlētāju var piedalīties (tai skaitā, ka
nav demotivējoši liela dalības maksa, ir saprātīgas izmaksas par dzīvošanu un
ēdināšanu);
4.1.5. praktikums LBF Tiesnešu komisijas atlasītajiem paaugstinājuma tiesnešiem.
4.2. LBF Valde nosaka šādus prasības Latvijas čempionātu rīkotājiem:
4.2.1. komanda, kas var iekārtot laukumus, t.sk. izklāt badmintona paklājus
4.2.2. sporta halle, kas atbilst LBF noteiktajām prasībām;
4.2.3. iespēja nodrošināt tiesāšanas procesu, tai skaitā pašu tiesneši un iespējas
piesaistīt tiesnešus no citurienes (nodrošinot naktsmītnes un pansiju)/

5. Par 2022.gada Latvijas čempionāta rīkošanu Ķekavā.
5.1. Valde nolēma atbalstīt V.Bajāra un K.Rozenvalda ierosinājumu 2022.gada
Latvijas čempionātu rīkot Ķekavā, čempionāta organizēšanu uzticēt Baložu
badmintona klubam.
4.2. Gadījumā, ja tam piekrīt Ķekavas novada pašvaldība, Valde pilnvaro slēgt
sadarbības līgumu ar Ķekavas novada domi par Latvijas čempionātu organizēšanu
3 gadu periodā, no 2022. līdz 2024.gadam.
Pamatojums: Ķekava ir Latvijas ģeogrā skais centrs, turklāt pašvaldībā ir spēcīgs
badmintona klubs ar organizēšanas pieredzi. Ilgtermiņa līgums par Latvijas
čempionātu rīkošanu veicinātu efektīvāku sadarbību ar sponsoriem, kā arī
kvalitatīvāku organizēšanu.

Apspriestie jautājumi
6. Par aktualitātēm LBF Tiesnešu komisijā.
6.1. Gunārs Lūsveris informē par to, ka:
6.1.1. ir noslēdzies darbs pie Latvijas badmintona paaugstinājuma tiesnešu
komandas “Umpire Latvia” organizēšanas, tajā iekļaujot 12 tiesnešus.
6.1.2. ir izgatavotas 100 medaļas paaugstinājuma tiesnešiem, lai veikt izlozi spēlēs
sākumā. Šīs medaļas tiks piešķirtas:
6.1.2.1. Paaugstinājuma tiesnešiem, kas iekļauti komandā “Umpire Latvia”;
6.1.2.2. Paaugstinājuma tiesnešiem no Latvijas, kas no paaugstinājuma tiesā
spēles Latvijas čempionātos;
6.1.2.3. Paaugstinājuma tiesnešiem no ārzemēm, kas uzaicināti tiesāt Latvijā
notiekošos Pasaules un Eiropas reitinga turnīrus.
6.1.2.4. LBF Valdes locekļiem un biedriem kā piemiņas suvenīrs, bez kastītes;
6.1.2.5. Pašvaldību vadītājiem un VIP personām kā piemiņas suvenīrs ar kastīti.
7. Par 2021.gada Baltijas jaunatnes čempionātu Liepājā.
7.1. K.Rozenvalds informē par BWF Memberhip Grant līdzekļiem USD 1000
apmērā, kas paredzēti Latvijas dalībai Baltijas jaunatnes čempionātā.
7.1.1. katram Latvijas spēlētājam, kas piedalās Baltijas jaunatnes čempionātā un
dzīvo viesnīcā Liepāja, 27. un 28.decembrī nodrošināt pusdienas €3,75 vērtībā.
7.1.2. Vienam trenerim no katra kluba, kas pārstāvēts Baltijas jaunatnes
čempionātā, nodrošināt naktsmītni hotel “Amrita ****” vai Liepājas Olimpiskā centra
Manēžas dienesta viesnīcā, nodrošināt ēdināšanu brokastīs, pusdienas, launagu
un vakariņās, kā arī kompensējot ceļa izdevumus.
7.2. LBF ģenerālsekretāram līdz nākamai LBF Valdes sēdei ir jāsagatavo pārskats
par Baltijas jaunatnes čempionāta ieņēmumiem un izdevumiem.
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8. Par dalību Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā
8.1. K.Rozenvalds informē, ka LBF ir pieteikusi un jau apmaksājusi dalības maksu
par Latvijas vīriešu un sieviešu komandas dalību Eiropas vīriešu un sieviešu
komandu čempionātā, kas notiks Somijā no 2022.gada 15. līdz 20.februārim.
8.2. Latvijas komandas spēlētāju pieteikšanas termiņš 2022.gada 7.februāris.
8.3. D.Šavalginai, sadarbībā ar V.Bajāru, jānozīmē atbildīgie par vīriešu un sieviešu
komandām, jāsagatavo apstiprināšanai Latvijas vīriešu un sieviešu izlases sastāvs.

