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LBF dalīborganizācijām
un Reitinga turnīru rīkotājiem
Rīgā, 2022.gada 8.martā
Godātie turnīru rīkotāji,
Latvijas Badmintona federācija aicina Jūs piedalīties LBF Reitinga komisijas atklātā
sapulcē Zoom formātā, kas notiek trešdien, 9.martā, no plkst 18:00 līdz 19:15 (vēlākais).
LBF Reitinga komisijas sapulces dienas kārtībā ir trīs jautājumi:
1) Lietuvas un Igaunijas turnīru ksēta iekļaušana kalendārā un reitingā:
- vai tikai Igaunijas jauniešu kausa Noorte GP posmi?
- vai arī Igaunijas pieaugušo kausa GP posmi?
- un tiešām visas sacensības bez izņēmuma, arī tad, ka Latvijas čempionātiem u.c.
- Lietuvā tas tad būtu Lietuvos Taure A (priekš Elites un U7/19) un Bj priekš U15?
2) ir ierosinājums par to, ka neļaut A turnīros piedalīties U15 un jaunākiem;
- vai tas vispār ir aktuāli? Varbūt lai tad spēlē?
- jeb ļaut spēlēt, bet nelikt rezultātu reitingā?
- vai arī neļaut un nelikt reitingā?
3) ir jānosaka LBF reitinga šablons gadījumiem, kad ir četras apakšgrupas un no katras ir
2 dalībnieki uz izslēgšanu. Citkārt matemātiskā formula ir šāda, ka A1-D2, B1-C2, C1-B2
un D1-A2, bet tad var sanākt tā, ka jau 1/2 nālā atkal tiekas abi no tās pašas grupas.
Svarīgi, lai ir noteikts šablons, lai nav tā, ka rīkotāji var situatīvi vērtēt pēc savām
interesēm un sajūtām.
- nu un tad, kā ir abi 1/2. Kā ir, tā ir…
- tiek apstiprināts citu šablonu, tā, lai no tās pašas grupas var tikties tikai nālā, bet ne 1/2
nālā, piemēram A1-C2, B1-D2, C1-A2, D1-B2
Te arī ielūgums uz Zoom sapulci.
Topic: LBF Reitinga komisijas sapulce
Time: Mar 9, 2022 06:00 PM Europe/Riga
Meeting ID: 867 5216 9369
Passcode: Badmintons
>>> Join Zoom Meeting
Patiesā cieņā,
Kristians Rozenvalds
Latvijas Badmintona federācijas
ģenerālsekretārs
+371 29546666
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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