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SPORTS

Ar joni izplatās Latvijā
1300

Tik daudz Latvijā ir badmintona spēlētāju,
kuri piedalās sacensībās un iekļauti reitingā.
Datu par hobija līmeņa spēlētājiem Latvijas
badmintona federācijai nav.

80–100

Tik daudz badmintona turnīru ik gadus notiek
Latvijā, tajos piedalās reitingā esošie sportisti.

4,74–5,50

Tik gramus smaga ir bumbiņa (volāns).

493

Ar tik km/h lielu ātrumu uzreiz pēc sitiena
lido volāns. Tas ir pasaules rekords, kas veikts
laboratorijas apstākļos.
Atzīts, ka sportā nav nekas ātrāks par
badmintona volāna lidojumu.
Salīdzinājumam – tenisa bumbiņa sasniedz
230 km/h.

30–300
Tik eiro maksā raketes.

L

atvijas badmintonu federācijas (LBF) ģenerālsekretārs
Kristians Rozenvalds, kurš
tās vadības grožus pārņēma
pirms trim gadiem, ir iecerējis mūsu valstī kuplināt badmintonistu
saimi, jo tic, ka šis sporta veids, kas ir
otrs populārākais pasaulē aiz futbola, ir
cienīgs ieņemt nozīmīgu lomu Latvijas
sportistu vidū.

Cerot uz olimpiādi

Pasaulē badmintonam ir 2500 gadu sena
vēsture, bet Latvijā šo sporta veidu sāka
iepazīt pirms 50 gadiem. Badmintons
Olimpiskajā programmā kā demonstrētais sporta veids pirmoreiz tika iekļauts
1972. gadā Minhenē, bet pirmās olimpiskās medaļas tika izcīnītas 1992. gadā Barselonā.
«Mūsu platuma grādos par badmintonu
plašāka sabiedrība sāka uzzināt padomju laikā, kad šo spēli spēlēja kosmonauti, lai trenētu reakciju un izturību,» vēstures faktus stāsta K. Rozenvalds, kurš
akcentē, ka īstenā badmintona dzimtene
ir Āzija un tas ir nacionālais sporta veids
Malaizijā, Indonēzijā, Indijā, Ķīnā, Taizemē, Bangladešā, Pakistānā un Turcijā. Šajās valstīs badmintonu spēlē lielas
masas – gan hobija un amatieru līmenī,
gan profesionāli.
«Pasaules badmintona līderi ir miljonāri.
Piemēram, indiešu TOP spēlētāja Pusarla Venkata Sindhu iekļuvusi TOP desmit
visvairāk pelnošo sieviešu sarakstā, būdama badmintoniste, un viņa nopelna
astoņus milj. eiro gadā. Tā kā badmintons ir otrs populārākais sporta veids
pasaulē un to sacensību līmenī spēlē 220
milj. pasaules iedzīvotāju, iekļūt labāko
rindās nav nemaz tik viegli. Ar talantu
un naudu nepietiek, lai iekļūtu pasaules
reitingā, jo badmintonu spēlē katrs Indonēzijas pagalma iedzīvotājs un daudzi ar
šo spēli saista savu profesionālo karjeru.
Lai «izsistos» līdz labākajiem, ir jāiztur
īsti gaļas mašīnas apstākļi. Iemācīties šo
spēli var salīdzinoši viegli, dažās dienās
jau var apgūt pamata iemaņas un sajust
spēles garšu, bet, lai to darītu profesionāli, ir ļoti daudz darba jāiegulda. Turklāt
tas ir fiziski viens no grūtākajiem sporta
veidiem, jo spēlētājs ir nepārtrauktā kustībā, izpildot ātrus sprintus, izklupienus
un sitienus,» viņš skaidro.
Nav jau arī tā, ka tikai Āzijas iedzīvotāji
jau piedzimtu ar badmintona raketi rokās. Šī spēle ir diezgan populāra arī Eiropā. Sportisko sasniegumu ziņā izceļas Dānijas badmintonisti, bet spēlētāju
skaita ziņā to apsteidz Lielbritānija, kurā
veiktais pētījums liecina, ka šajā valstī
nacionālajos turnīros reizi gadā piedalās četri milj. iedzīvotāju, reizi mēnesī
– divi milj., bet reizi nedēļā pa laukumu
volānu dzenā 850 tūkst. Lielbritānijas iedzīvotāju. Ar sportiskiem sasniegumiem
pasaules līmenī un iekļūšanu Olimpiskās
spēlēs var lepoties arī Lietuva un Igaunija, kamēr Latvijas badmintonistiem līdz
šim nav izdevies kvalificēties Olimpiskajām spēlēm, un līdz šim vērā ņemamākā paspīdēšana badmintona elitē ir saistīta ar devīto vietu Eiropas čempionātā.
«Pagaidām mums nav neviena veiksmes
stāsta, bet mums ir visas iespējas to mainīt. Mans mērķis ir panākt, ka badmintons kļūst populārāks un līdz ar kritis-

kās masas sasniegšanu, ticu, ka augs arī
iespējas vairāk sevi pierādīt pasaules līmenī, kur nokļūt lielās konkurences un
daudzo spēlētāju dēļ nav viegli,» uzsver
K. Rozenvalds.

Uzlabo redzi

Latvijā ir vairākas sporta skolas, kurās
ir iespēja apgūt badmintona spēles prasmes. Dažas no tām atrodas Rīgā un pa
vienai Siguldā un Talsos. Tāpat badmintonu māca interešu izglītības pulciņos,
kas ir pieejami dažādās Latvijas pilsētās, piemēram, Valmierā, Valkā, Jelgavā, Ozolniekos, Liepājā, Jēkabpilī, Preiļos. Tāpat gan lieli, gan mazi badmintona spēlētāji netrūkst mazākos Latvijas
ciemos, tostarp Penkulē, Emburgā, Tirza. Šai spēlei būtībā der parasta sporta
zāle ar ne pārāk zemiem griestiem. Tiesa, entuziastu līmenī griestu augstums
spēles priekam netraucē. Uz viena basketbola laukuma satilpst četri badmintona laukumi, kur vienlaicīgi var spēlēt
dažāda vecuma un dzimuma cilvēki.
Badmintonu kā augošu nišu atzīst arī
tenisa korti, jo daži no tiem savus laukumus sākuši atvēlēt arī badmintonistiem,
šādi gan dažādojot publiku, gan gūstot
papildus peļņu. Līdz ar spēlētāju skaita
pieaugumu, vairāk kļūts arī treneri, kas
izgājuši speciālu Pasaules badmintona
federācijas izstrādātu apmācības programma Shuttle Time. Līdz šim zināšanas
tajā ieguvuši 300 cilvēku.
«Mērķtiecīgi strādājam, lai būtu aizvien
vairāk vietu Latvijā, kur trenēties, jo tad
veidosies pamatīgāka badmintonistu saime Latvijā,» teic K. Rozenvalds. Taujāts,
ar kādām prasmēm ir jābūt apveltītam
badmintonistam, viņš teic, ka šo spēli
var iemācīt jebkuram, kurš ar kustībām
un aktivitātēm nav uz «jūs», tomēr ar to
pietiks vien hobija līmeņa spēlēšanai.
Viņš badmintonu salīdzina ar džezu, kur
ir vieta improvizācijai, jo arī šajā sporta
veidā nav izstrādāts vienots kombinācijas kopums. Spēlētājam ir jābūt apveltītam ar asu prātu un reakciju, jo sekundes
simtdaļā ir jāpieņem lēmums par sitiena izdarīšanu un uzreiz jau arī jāparedz
spēles gaita.
«Ne par velti badmintonisti ir arī spējīgi mācībās, viņiem patīk daudz lasīt, viņi ir radoši un bieži vien aizraujas arī ar
šahu. Interesanti, ka badmintons uzlabo
arī redzi, jo, sekojot līdzi volāna kustībai,
trenējas acis, to atklājuši Krievijas zinātnieki. Šajā zemē badmintons ir populārs
un to speciālās stundās māca skolās. To
spēlē arī valsts prezidents, kas, protams,
badmintonu izceļ saulītē vēl vairāk,»
klāsta K. Rozenvalds. Viņš ar cerību
raugās nākotnē saistībā ar volānu standartu maiņu, jo patlaban oficiālās spēlēs
tiek atzīti tikai tādi volāni, kas izgatavoti
no zoss spalvām. Decembrī Itālijā notiks
starptautiskas sacensības, kurās pirmo
reizi tiks testēti volāni, kas izgatavoti no
spalvu imitācijas.
«Ceru, ka eksperiments izdosies, jo tas
ietekmēs badmintona popularitāti, kas
tiek bremzēta dārgo volānu nepieciešamības dēļ. Viens zoss spalvas volāns
maksā līdz trīs eiro, un ar to var nospēlēt
tikai vienu spēli. Ja turnīrā ir piecas spēles, tad papildu izdevumi par volāniem ir
jūtami,» viņš turpina.
Linda Zalāne

13,40x6,10

metri – tik liels ir badmintona spēles laukums.

1,524
7

Tik metrus ir tīkla augstums.

Tik metru augstiem ir jābūt zāles griestiem,
tomēr prasības dažādos turnīros atšķiras.
Olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos
nepieciešami 12 m augsti zāles griesti.

620

Tik milj. cilvēku pagājušajā gadā
televīzijā vēroja pasaules čempionāta
finālspēli badmintonā, kas notika Skotijā.
Salīdzinājumam – visas pagājušās ziemas
olimpiskās spēlēs kopumā noskatījās
495 milj. cilvēku.

1934.

gads – dibināta Starptautiskā badmintona
federācija (IBF) ar 9 biedriem – Angliju,
Velsu, Īriju, Skotiju, Dāniju, Nīderlandi,
Kanādu, Jaunzēlandi un Franciju, kurām drīz
pievienojās arī Indija, Austrālija un ASV.

1948.

gadā notika pirmais lielais IBF rīkotais
turnīrs – Thomas Cup (pasaules vīriešu
komandu čempionāts). Tam pievienojās citi
starptautiskie turnīri.

XVIII

gadsimta vidus – tajā laikā datējami
badmintona pirmsākumi, un tas savu attīstību
sāka Britu Indijā.
LATVIJAS BADMINTONA FEDERĀCIJA
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Tik miljoni cilvēku pasaulē spēlē badmintonu,
un tas ir otrs populārākais sporta veids
globāli. Pirmo vietu ieņem futbols
ar 265 milj. spēlētāju.

Trīs gados Latvijas badmintonistu skaits, kuri piedalās regulārās
sacensībās, ir palielinājies aptuveni sešas reizes

