Latvijas Badmintona federācij
Biedrība. Reģ.nr. 40008023393
Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-101
E-pasts: info@badminton.lv
http://www.badminton.lv

Latvijas Badmintona federācija
Valdes sēdes protokol
LBF Valdes sēdes sākums 2021.gada 3.februārī plkst. 19:00
LBF Valdes sēde notiek Zoom platformā
Visi dalībnieki LBF Valdes sēdē piedalās tiešsaistē
LBF Valdes sēdē piedalās
LBF Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Kažemak
LBF Valdes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Lūsveris
LBF Valdes locekle Diāna Šavalgin
LBF Valdes loceklis Viesturs Bajār
LBF Valdes loceklis Jānis Sal
LBF ģenerālsekretārs Kristians Rozenvald
LBF Valdes sēdi vada Mārtiņš Kažemak
LBF Valdes sēdi protokolē Kristians Rozenvald

Apspriestie jautājum
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1. Par Valdes sēdes darba organizēšanu
1.1. Valdes ikmēneša sēdes 2021.gadā notiek mēneša pirmajā trešdienā,
izņemot divus mēnešus, kad sēdes notiktu otrajā trešdienā (jūnijā, lai nesakrīt
ar “Yonex Latvia International” un septembrī, lai nesakrīt ar 1.septembrī)
1.2. Valdes sēdē jautājumos sadalīt blokos
- lēmumprojekti un to apstiprināšan
- ziņojumi par noteiktu temat
- ziņojumi par aktualitātēm no Valdes locekļiem un ģenerālsekretār
- diskusijas par valdes pozīciju, tai skaitā apspriestie jautājum
- savstarpēji jautājumi par atbildības jomā
1.3. Badminton.lv ir publicēta informācija par Valdes locekļu atbildības jomām
1.4. Interesenti tiek aicināti ar konkrētiem jautājumiem par Valdē apspriežamiem
jautājumiem vērsties pie jomas atbildīgā Valdes locekļa, savukārt Valdes locekļi,
saņemot pieprasījumus no cita Valdes locekļa atbildības jomas, tos pārvirza pie
jomas atbildīgā Valdes locekļa
1.5. Saziņai ar Valdi kopumā, tai skaitā uzrunājot ar priekšlikumiem vai
jautājumiem, ir izveidota e-pasta adrese valde@badminton.lv
1.6. Nākamā dienā pēc Valdes sēdes Badminton.lv publicē izvērstu protokolu

Pieņemtie lēmumi
2. Par jaunu biedru uzņemšanu
2.1. Valde atbalsta, ka Latvijas Badmintona federācijas biedru lokā tiek
uzņemtas četras organizācijas, kuru saistība ar badmintonu ir inventāra
tirdzniecība, tai skaitā:
2.1.1. “Sets” (“Yonex” izplatītājs)
2.1.2. “Begrupa” (“Victor”, “FZ Forza”, “Oliver”, Solinco”, “Ashaway”)
2.1.3. “Teniss” (“Babolat”, “RSL”
2.1.4. “Squash Shop” (“Karakal”, “Li-Ning”)
2.2. Tādējādi LBF dalīborganizāciju skaits būtu 25 + 4 = 29
2.3. Biedri būtu uzskatāmi par uzņemtiem ar brīdi, kad iesnieguši n
pieciešamos dokumentus, saskaņā ar LBF Statūtiem (Iesnieguma veidlapa,
organizācijas statūti un organizācijas reģistrācijas apliecinājums)
2.3.1. Dokumentu atbildības pārbaudi un apstiprinājumu sniedz Gunārs
Lūsveris
3. Biedru ikgadējās Biedru sapulces sasaukšana
3.1. Noteikt LBF Biedru sapulces laiku trešdienā, 24.martā, tā, lai līdz 1.aprīlim
var ar laika rezervi iesniegt Gada pārskatu LR Uzņēmumu reģistrā
3.2. Šobrīd plānots, ka epidemioloģisko drošības prasību dēļ, LBF Biedru
sapulce pilnībā notiktu attālināti tiešsaistē Zoom platformā
3.2. Līdz 17.februārim LBF ģenerālsekretārs sagatavo un Valdei iesniedz LBF
2020.gada pārskata projektu
3.3. Līdz 24.februārim LBF Valde iepazīstas ar 2020.gada pārskata projektu,
kurš pēc tam tiek iesniegts izvērtēšanai LBF Revidentam
3.4. Pēc Revidenta atzinuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 10.martā, LBF
2020.gada pārskata projekts tiek izsūtīts visām dalīborganizācijām un publicēts
Badminton.l
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4. Jānis Sala par jaunatnes kalendāru un Latvijas jaunatnes kausu
4.1. 10.februārī no plkst. 19:00 notiks diskusija ar treneriem un klubiem, kurā
tiks spriests ne tikai par izstrādāto un Latvijas treneriem nosūtīto Latvijas
Jaunatnes kausa nolikumu, bet arī par Latvijas jaunatnes kalendāru, tā, lai
Latvijas kauss papildina esošo, nevis konfrontē ar to
4.2. Mērķis ir 2021.gadā noorganizēt vismaz pāris Latvijas jaunatnes kausa
posmus, tā, lai šogad atjaunotu šo iniciatīvu un ar jaunu sparu to turpinātu
nākamos gados
4.3. Latvijā šobrīd ir 10 nozīmīgi jaunatnes badmintona centri. Latvijas
jaunatnes kausā būtu jāiesaista vismaz 7 no 10, tai skaitā vismaz 2 no 3 sporta
skolām
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5. Kristians Rozenvalds par valsts budžeta dotācijām
5.1. 2021.gadā no LOK plānojas tikai 6000 eiro programmā “Finansējums
individuālo sporta veidu federācijām pamatdarbības nodrošināšanai”, savukārt
tā daļa, kas iepriekš bija vēl 15000 par augstu sasniegumu sportu,
badmintonam vairs nepienākas, kamēr badmintonistu augstie sasniegumi ir
ārpus Olimpiskajām cerībām…
5.2. LSFP nansējumu apmērs tradicionāli ir zināms marta beigās pēc LSFP
biedru sapulces. Šobrīd kā darba variants esot nevis vērtēt 2021.gada
nansējumu pēc 2020.gada datiem, bet gan vidēji pēc 2018.-2019.gada datiem.
Precīza informācija vēl nav zināma. Badmintonam tas būtu pat labi, taču,
iespējams, citas federācijas, kurām bija straujš kāpums 2019. vai 2020.gadā ar
to nebūtu mierā
5.3. Šobrīd federācijas rīcībā ir arī budžeta atlikums no 2020.gada divās
programmās - projekts par Latvijas klubu komandu līgu, kā arī t.s. Covid-19
nauda
5.4. Tradicionāli gada sākumā, līdz brīdim, kad tiek saņemta jauna budžeta
dotācija aprīlī, federācijaz dzīvo no pašas veiktajiem uzkrājumiem. LBF Valdes
sēdes brīdi LBF kontā Swedbank bija uzkrājums 1.501,03 eiro un 10.670,00
ASV dolāri
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4.4. Šobrīd ir noteikts datums 2020.gadā atliktajam Latvijas U19 čempionātam.
Tas būtu 24.-25.aprīlis. Gadījumā, ja Covid-19 dēļ neizdosies to noorganizēt,
tad 2020.gada U19 vecuma (2002.gadā dzimušie) čempioni netiks noskaidroti.
Šis jautājums tiks precizēts 7.aprīļa LBF Valdes sēd
4.5. Latvijas jaunatnes (U11-17) čempionāta datumi ir noteikti 24. un
25.septembris, ļoti līdzīgi kā 2020.gadā. Klubi tiek aicināti pieteiktos rīkot šo
čempionātu
4.6. Latvijas U19 čempionātam datumi šobrīd ir noteikti 28.-29.decembris. Tas
būtu kā eksperiments, jo šajā laikā iepriekš Latvijas čempionāti junioriem nav
notikuši, taču tā būtu lietderīga šī laika perioda izmantošana, kā arī tā būtu
iespēja sarīkot attiecīgā vecuma junioru pēdējās sacensības junioru starpā vēl
zīmīgākā Ziemassvētku atmosfērā
4.6.1. Sākotnēji 28.-29.decembris tika izvēlēti kā vienīgais iespējamais variants,
jo 4.-5.decembrī sākotnēji bija plānots tradicionālais jauniešu turnīrs Tartu,
taču, izskatās, ka Igaunijas turnīrs tiks pārcelts nedēļu vēlāk, tādā gadījumā
4.-5.decembris būs brīvs, tai skaitā, lai šajā laikā rīkotu Latvijas junioru
čempionātu. Šis jautājums būs atkārtoti jautājams klubiem, treneriem un
spēlētājiem. Jo, no vienas puses, decembra beigās daudzas ģimenes varētu
plānot tālākus un ilgākus brīvdienu braucienus, no otras puses, ja rīko
4.-5.decembrī, tad jaunieši būs aizņemti sacensībās vairākas nedēļas pēc
kārtas, tai skaitā Baltijas jaunatnes čempionāts 26.-28.novembrim, tad Latvijas
čempionāts, tad Tartu jaunatnes turnīrs

6. Viesturs Bajārs par Latvijas čempionātiem
6.1. Latvijas čempionāta norises laiks tiek noteikts 28.-29.augusts. Varēja
norises laiku šobrīd arī nenoteikt un visu laiku to atlikt līdz ar jaunāko
informāciju par Ārkārtas stāvokļa ierobežojumiem. Taču jau tagad izziņojot
čempionātu augusta beigās, visi var to savlaicīgi plānot, cerot, ka situācija
augusta beigās būs līdzīga kā pirms gada (notika Yonex Latvia International)
6.2. Latvijas senioru čempionāta norisei bija iespējami divi datumi 6.-7.novembrī vai 4.-5.decembrī. Kā piemērotākais Latvijas čempionātam
senioriem tika noteikts 6.-7.novembris, gan tāpēc, ka šis bija iepriekš senioru
čempionātam noteikts datums (novembra pirmā nedēļas nogale), gan arī tāpēc,
ka 4.-5.decembris varētu būt apgrūtinošs tiem senioriem, kuri jau 8.decembrī
plāno piedalīties Pasaules čempionātā senioriem Spānijā
7. Mārtiņš Kažemaks par spēlētāju un klubu reģistrācijas kārtību
7.1. 27.janvārī Zoom platormā notika pirmā diskusija par spēlētāju un klubu
reģistrācijas kārtību. Diskusija turpinājums ir ieplānots 24.februār
7.2. Līdz 17.februārim LBF Valdes locekļi ir aicināti precizēt LBF Valdes
iespējamos virsmērķus un darba uzdevumus, lai diskusijas turpinājums iegūtu
saturiski virzību
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8. Viesturs Bajārs par kampaņu “I am Badmitnon.lv”
8.1. Jau no 5.februāra Latvijas badmintona spēlētāju un līdzjutēju rīcībā būs
auto uzlīmes “I am Badmitnon.lv” baltā un melnā krāsā, lai tādējādi uz saviem
auto varētu identi cēt piederību badmintonam, reklamēt to
8.2. Kopā būs pieejams 600 šādas uzlīmes
8.3. Uzlīmes paredzēts dalīt klubos, turnīros, kā arī tas tiktu nodotas “Sets”,
“BESPORT”, “Teniss” un “Squash Shop” veikalos, lai piedāvātu tās kā bonusu,
veicot badmintona pirkumu
8.4. Kampaņa būtu daļa no plašākas sociālās programmas, kuru realizē BWF,
kurā vēl lielāks akcents ir par tīru un godīgu spēli. Tāpēc arī LBF, līdz ar šo
kampaņu, plāno sociālās aktivitātes, tai skaitā skaidrojot, kādas varētu būt
sekas no dopinga lietošanas, negodīgas spēles u.c. Daudzi nemaz nezina, ka
Antidopinga birojs pēdējo 2 gadu laikā ir divas reizes veicis pārbaudes Latvijas
čempionāta laikā, kā arī veica Latvijas spēlētāju pārbaudi Yonex Latvia
International laikā. Tāpat daudzi nezina, ka pārbaudes var tik veiktas arī
Latvijas senioru un junioru sacensībās. Kādi ir iespējamie sodi? Kā var pat
neapzināti saskarties ar dopingu? Kā saņemt medicīnisko atļauju lietot
aizliegtus preparātu patiesi medicīniskas vajadzības gadījumā? Ir vēl daudz citi
jautājumi, uz kuriem spēlētājus, vecākus un trenerus ir jāmudina meklēt atbildes
Antidopinga biroja pieejamos materiālos. Tāpat ir jāinformē par riskiem
saskarsmē ar totalizatoriem

9. Kristians Rozenvalds par Latvijas badmintona Gada balva
9.1. Gada sākumā, 8.janvārī notikusī Latvijas badmintona Gada balvas
pasniegšanas ceremonija Zoom platformā uzskatāma par ļoti veiksmīgi
aizvadītu. Bija pārsteidzoši sveicēji. Bija skatāms pasākums, kuru tiešraidē
rādīja arī “Del ”, “Sportacentrs” un Liepājas reģionālajā portālā “Rekurzeme.lv”
Publikāciju skaits pārsniedz 30, tas ir vairāk nekā par jebkuru citu badmintona
notikumu
9.2. Balvas (tādi paši svečturi) jau ir gatavas, jau apmaksātas (206 eiro par 19
gab.), bet vēl nav izņemtas, atrodas pie keramiķes. Šogad kā atšķirības zīme
būs glazurēta tumši sarkana bumbiņas apaļā daļa augšā. Un vēl kā jauninājums
- tās trīs spēlētājas (J.Romanova, A.Babre, A.Kupča), kas šogad saņēma 2
balvas katra, saņems tikai vienu, bet uz katras no tām būs divas uzlīmes. Tas
ne tāpēc, lai taupītu uz vienu balvu, bet lai taupītu vietu laureātu plauktā. Katjai
un Liānai, piemēram, mājas jau 6 balvas bez tām, kas šogad (turklāt Katjai +2)
9.3. Kad varēs satikties klātienē restorānos vismaz 3 cilvēki, tad plānots, ka
katru spēlētāju atsevišķi uzaicinās uz “Pica Lulu”, kur pacienās ar “Pica Lulu”
uzsaukto picu pēc izvēlēs, tad pasniegsim balvu, arī dāvanu no “Lavazza”, kā
arī ierakstīsim 5-10 min garu interviju, kuru pēcāk aktīvi tiražēt. Balvas
pasniegtu (un arī palīdzētu apēst picu) attiecīgās jomas Valdes loceklis.
9.3.1. Lai nepārforsētu, nedēļā ne vairāk kā divi šādi pasākum
9.3.2. Balva klātienē tiktu aizvesta Daumantam Kripēnam. To apņēmās izdarīt
Aigars Brečs
9.4. Līdzīgi kā iepriekš, diplomus par reitinga līderību saņemtu arī reitinga
līderi. Jauniešiem līdz U17, vecumam, kopā ar diplomu tiktu pasniegta nevis
“Lavazza” ka ja, bet “Lavazza” kakao. Pasniegšana varētu notikt kādā no
Latvijas jaunatnes kausa posmiem vai Latvijas jaunatnes čempionātā
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10. Kristians Rozenvalds par ģenerālsponsora līgumu ar Yonex
10.1. 2020.gada novembra beigās no “Yonex” tika saņemts apliecinājums par
ieinteresētību turpināt sadarbību, taču saglabājot līdzīgus sadarbības
nosacījumus. Uzreiz no Latvijas puses netika atbildēts apstiprinoši, nogaidot,
vai ir kāda interese citiem brendiem. Sadarbības piedāvājums tika nosūtīts uz
“Victor”, “Oliver”, “RSL”, “Li-Ning”, “Babolat”, “Decathlon”, “Karakal”.
Atbildes tika saņemtas no “Karakal”: “Thank you for considering Karakal as a
Brand to approach , but we are not currently in a position to tender against
Yonex”, kā arī no “RSL”, kuri teicās padomāt, bet tālākā rīcība nesekoja. Vēl
arī “Decathlon” teicās pieslēgt centrālo mārketinga vadību, bet tas nesekoja
10.2. Ņemot vērā, ka 2020.gads, kā arī 2021.gada sākums ir trieciens visiem
badmintona inventāra tirgotājiem visā Eiropā, ir saprotams kūtrums, kā arī
bažas, ka arī “Yonex” var atteikties no visiem iepriekš aizsāktiem sadarbības
projektiem. Tāpēc šobrīd mērķis ir noturēt esošo sadarbību ar “Yonex” vismaz
uz šo gadu, var arī ilgāk. Šis nav tas brīdis pasaulē un tirgū, lai diktētu savus
noteikumus un uzstādītu jaunas prasības. Šobrīd mērķis ir saglabāt esošo un
iepriekš ļoti veiksmīgi sadarbību ar “Yonex”

11. Diāna Šavalgina par Treneru komisiju
11.1. 17.februārī ir ieplānota nākamā Treneru komisijas sapulce. Vēl nav
precizēta komisijas darba kārtība, taču ir jāpalīdz Nikam Podosinovikam ar
idejām, ar pieredzi ievirzīt diskusiju tā, lai panāktu rezultātus. Iespējams, ir
jāsāk ar mazām lietām, sajūtot virzību uz priekšu, tad ņemt arvien lielākus
izaicinājumus
11.2. bija ļoti atzīstams Nika Podosinovika aicinājums treneriem sagatavot
video kā trenēties attālinātos apstākļo
Būtu nepieciešamas arī video par to, kā bērni var attālināti līdzdarboties sporta
stundās ar badmintona spēles elementiem
12. Kristians Rozenvalds par Latvijas izlases koptreniņiem un semināru
trenerie
12.1. Šobrīd ir no projektu naudas ir “iezīmēti” 5000 eiro, taču tie ir
izmantojami, lai noorganizētu junioru (U17) treniņnometni un BWF Level 1
treneru semināru. Tiem ir jābūt 2 pasākumiem, bet kombinācijas var būt
dažādas. Tai skaitā U17 var būt kopā ar U19 un pieaugušajiem, kā arī seminārs
treneriem var būt kopā ar izlases treniņnometni - sabraukumu. Abiem
pasākumiem kopā ir paredzētas 200 cilvēkdienas (nakšņošana un 3x
ēdināšana, kā arī sporta zāle). Tas var būt, piemēram viens semināra
sabraukums 32 cilvēkiem uz 3 dienām, bet vēl 24 spēlētāji un 2 treneri var
sabraukt kopā uz vienu 4 nakšu pasākumu vai 2 x pa 2 naktīm….
12.2. akcentējams ir tas, ka izlases treniņnometnei un treneri semināram ir
paredzēti 5000 eiro. Jā ar saistībām par treneru semināru un tas, ka viens no
sabraukumiem ir U17, lai gatavotos uz Eiropas U17 čempionātu, taču jāņem
vērā tas, ka tik daudz naudas šādām vajadzībām nekad iepriekš nav bijis
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13. Jānis Sala aktualizē jautājumu par Latvijas Badmintona forumu
13.1. šobrīd šis jautājums ir zaudējis aktualitāti, jo Zoom platformā Ārkārtas
situācijas laikā forumi būtībā notiek katru nedēļu, tikai nevis vispārīgi, bet par
konkrētām tēmām
18.janvārī tikās Treneru komisija, 20.janvārī bija atvērta diskusija par Latvijas
badmintona Gada balva, 27.janvarī bija diskusija par klubu un spēlētāju
reģistru. 10.februārī notiks diskusija par Latvijas jaunatnes kalendāru un
Latvijas jaunatnes kausu, 17.februārī notiks Treneru komisijas diskusija,
24.februārī turpināsies diskusija par klubu un spēlētāji reģistru.
13.2. LBF rīkotās diskusijas arī citkārt, turpinoties Ārkārtas situācijai, tiek
rīkotas trešdienās, pēc plkst. 19:00 un ne ilgāk kā 2 stundas
13.3. Šobrīd vēl nekas nav ieplānots 10.martā. Tiek gaidīti ierosinājumi.
Savukārt visas pārējās trešdienas līdz pat 1.aprīlim ir jau izplānotas.
Informācija par visām sapulcēm un diskusijām ir publicēta kalendārā
Badminton.lv.

