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Latvijas Badmintona federācijas Valdes lēmums
“Par uzstādījumiem Latvijas U15, U17 un U19 izlasēm”
Latvijas Badmintona federācija Valde ir noteikusi šādus uzstādījumus spēlētājiem
un treneriem, veidojot Latvijas badmintona izlases U15, U17 un U19 vecuma grupās:
1) Mēs vēlamies, lai, pārstāvot Latviju, katrs izlases dalībnieks individuāli parādītu savu vislabāko sniegumu,
parādītu cīņu par katru izspēli un cīņu par katru punktu, arī tad, ja komandas vai konkrētās spēles rezultāts ir
it kā bezcerīgs. Un mēs nepieprasām medaļas un obligātās uzvaras, ne individuāli, ne komandām, taču mēs
vēlamies redzēt cīņu un tiekšanos pēc uzvaras un medaļām.
Cīņai ir jābūt badmintona laukumā ne tikai čempionātā, bet jo īpaši un vēl vairāk pirms tam, tai skaitā
individuālajos un komandas treniņos, iesildoties un atsildoties, ar ikdienas režīmu un ikdienas attieksmi. Tam
būtu jābūt kā piemēram pārējiem, mājas palikušajiem sportistiem.
2) Iekļaušanās izlasē, gan spēlētājiem, gan treneriem, ir nevis alga par kādu iepriekš uzvarētu spēli Latvijas
čempionātā vai pārbaudes turnīrā, bet tā ir izcīnītā iespēja apņemties no sevis prasīt vēl vairāk, tā ir kā
motivācija darboties ar papildus sparu.
3) Izlasē ir jāiesaista pēc iespējas plašāka klubu un pašvaldību pārstāvniecība, lai tas nav tikai viena vai
pāris klubu projekts, taču, vienlaicīgi neatsakoties no sportiskā principa, ka izlasē ir jābūt visi labākie.
Izlasē jāiesaista maksimālo dalībnieku un treneru skaitu, kāds iespējams saskaņā ar turnīra nolikumu un
budžeta tā brīža iespējām. Labāk pieticīgāk, bet masveidīgāk!
Līdzvērtīgā situācijā prioritāte ir attiecīgā vecuma jauniešiem, nevis talantīgākajiem no jaunākas vecuma
grupas, jo jaunajiem vēl priekšā būs izlase savā vecuma grupā, kamēr vecākiem jauniešiem tā, iespējams, ir
pēdējā iespēja un motivācija ziedot sevi un savu nākotni augstu sasniegumu sportam.
4) Mērķis ir pēc iespējas vairāk jauniešu, klubu un treneru iesaistīšana augstu sasniegumu sportā. Kā
izmērāms lielums ir attiecīgā vecuma jauniešu skaits, kuri ir gatavi turpināt ieguldīties treniņos, lai attīstītos
un cīnītos par vietu izlasē nākamiem čempionātiem. Kā izmērāms lielums ir arī treneru, klubu, un pašvaldību
skaits, kuras iesaistītas Latvijas izlases atlases procesā.
5) Izlasei ir jābūt kā vienotai komandai, kas vieno Latvijas spēcīgākos jauniešus, trenerus un klubus.
Izlasē primārās ir komandas intereses. Spēlētāja, trenera vai kluba ambīcijas nedrīkst traucēt komandai!
Komandā nav pieļaujama noslāņošanas pēc dzimuma, vecuma vai reģionālās pārstāvniecības. Tāpēc
izlases spēlētāji kopīgajos izbraukumos dzīvo kopā, kopīgi dodas ēst, kopīgi dodas ekskursijās un atpūtas
pasākumos. Vai nu visiem kopā, vai nevienam!
Latvijas izlases dalībniekiem jābūt kā savas valsts un badmintona patriotiem, atbalstot savu un citu vecuma
grupu spēlētāju sniegumu, atbalstot citus Latvijas sportistos citos sporta veidos, kā arī sekojot līdzi tam, kā
spēlē Eiropas un Pasaules spēcīgākie badmintona spēlētāji.
6) Dalība izlasē veicina jauniešu un treneru socializācija, sniedz jaunu pieredzi un sekmē iesaistīšanos
sabiedriskās aktivitātes, kuras pamudina arī citus attiecīgā vecuma jauniešus būt izlases kolektīvā. Dalībai
Latvijas izlasē ir jābūt kā papildus iespējai dzīvē, savukārt iesaistīto treneru, klubu, pašvaldību uzdevums ir
līdzdarboties pie tā, lai izlases dalībniekiem būtu pēc iespējas vairāk šādas papildus iespējas.
7) Jauniešu izlases veidošanā jāvadās pēc sociālas vienlīdzības principa, lai ģimenes vai pašvaldības
finansiālā rīcībspēja, kā arī jauniešu attālinātība no centra nemazina iekļaušanās iespējas. Mēs
piemērojamies vājākajiem, velkot viņus uz augšu, nevis piespiežam nabagākos atteikties par labu bagātāko
iespējām. Tad metamies kopā pēc katra iespējām, bet pēcāk dalāmies brālīgi!
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