LBF Valdes sēdes protokols
Rīga, 2022. gada 17.septembrī, sākums plkst. 18, attālināti
Piedalās valdes locekļi:
Jeļena Alfejeva (JA), Egons Lavendelis (EL), Nauris Ārmanis (NA), Pēteris Bethers (PB).
Zita Stāmere savus apsvērumus par dienas kārtības jautājumiem sniedza rakstveidā.
Sapulci vada un protokolē: Jeļena Alfejeva
Dienas kārtība:
1) Par LKČ formātu;
2) Par LJPČ un LPČ;
3) Par Eiropas Sporta nedēļu;
4) Par kalendāru 2023.gadam;
5) Dažādi:
a. par š.g. WBS;
b. par kodeksa tulkošanu;
c.

par biedru naudu;

d. par elektroniski apstiprinātajiem lēmumiem par jauniešu finansējumu;
e. par finansējumu bridža apmācībām
Valdes sēde:
1) Par LKČ formātu
PB informē, ka STK ir sagatavosi priekšlikumus par LKČ iespējamo formāta maiņu. STK, atsaucoties arī uz
veikto spēlētāju aptauju, uzskata, ka formātu maiņa neatrisinās vispārējo problēmu ar spēlētāju skaitu.
Vispārēji komandu līgās uzvarētāju noskaidro komandām spēlējot katrai pret katru, tādēļ nebūtu vēlams
ieviest knock-out sistēmu.
Iepriekš PB ar e-pasta vēstuli informēja, ka mazo komandu skaitu, kā arī nevēlēšanos spēlēt daudzas nedēļas
nogales risināt ar diviem piedāvājumiem:
1. variants

Apvienojot atlasi ar B līgu (Konkrētā gada B līgas medaļnieki iegūst iespēju cīnīties arī A līgā) - Tas nozīmētu, ka
lielākā daļa spēlē vienu nedēļas nogali , A līgas komandas 2 kā līdz šim un atlases/B līgas medaļnieki 3.
2. variants
Padarot komandu čempionātu par atklāto čempionātu un aicinot piedalīties komandas arī ar pilnīgu ārzemju
sastāvu.
Papildus var veidot Latvijas Komandu Kausu, kurā notiek spēle pēc knock-out sistēmas (viena nedēļas nogale).
Var par piemēru ņemt, piemēram, Chairmans Cup divkāršo knock-out sistēmu.

Papildus diskusijā par izlašu atlases kārtību, STK secināja, ka neskatoties uz neveiksmīgajiem startiem pāru
atlasē, ir labākais variants un būtu nepieciešams to ieviest arī mixt un senioru izlasēm, vienotā atlases
sistēmā.
Zita Stāmere izteica iepriekš viedokli rakstveidā: “Primāri esmu pret 2 līgām (A un B kā tas ir līdz šim, dēļ
spēlētāju trūkuma un pasivitātes) un iestājos par jebkādu formātu ar vienu līgu, un (1) kvalifikāciju ->
ceturtdaļfinālu -> finālu vai (2) apli un knock outiem.”
Valdes locekļi diskutē par iespējamiem risinājumiem, uzskatot, ka ir nepieciešams STK projektu pārbaudīt
praksē.
Lēmums:
(1)

STK izstrādāt LKČ nolikuma projektu līdz 5. oktobrim, pēc kā organizēt šā projekta publisko izskatīšanu
ar iespēju jebkuram interesentam izteikt viedokli par to. Apkopojot izteiktos viedokļus, valde lems par
nolikuma apstiprināšanu.

2) Par LJPČ un LPČ.
EL vadoties pēc LJPČ izveidojušies situāciju, konstatē, ka ne visos LBF organizētajos turnīros nolikumā ir
skaidri definēts, kā piemērojam papildrādītājus, ja vairākiem pāriem/komandām/dalībniekiem ir vienāds
rezultāts. Pēc konsultācijas ar Denisu Dobrinu turnīra tiesnesis secināja, ka šī ir sacensību organizatoru
kompetence. EL uzskata, ka LBF organizēto sacensību nolikumus ir nepieciešams papildināt ar nosacījumiem,
ko darīt vienādu rezultātu gadījumā, kā arī noteikt rezultātu korekcijas laiku. Iespējams, jāveic arī citi
papildinājumi – par sodiem u.c.
PB uzskata, ka tas ir plašāks jautājums par to, vai tas ir obligāti jādefinē, jo WBF rules and regulations un WBF
General rules of contest ir atbildes par to, un to var pārņemt.
Valdes locekļi uzskata, ka tā kā šis ir turnīru tiesāšanas jautājums, būtu sagaidāma iniciatīva no tiesnešu
puses, kurus jautājumus viņi vēlētos precizēt vai pielietot savādāk nekā dokumentos, uz kuriem atsaucamies
EBL un WBF līmenī.
Lēmums:
(1)

3)

STK izstrādāt atrunas par vietas noteikšanu vienādu rezultātu gadījumā, ko pēc nepieciešamības var
iekļaut LBF rīkoto sacensību nolikumos; Tiesnešu komisijai izstrādāt atrunas, ko var iekļaut LBF rīkoto
sacensību nolikumos, par rezultātu korekcijas laiku, kā arī sodiem un citiem aktuāliem jautājumiem.
STK un Tiesnešu komisijas sagatavotos projektus izskatīt vienā no nākamajām valdes sēdēm.

Par Eiropas Sporta nedēļu
Zita Stāmere rakstveidā sniedza informāciju, ka Eiropas Sporta nedēļas ietvaros ir reģistrējusi divus
pasākumus #beactive (ir beactive mājaslapā).
1.pasākums = 26. septembrī atvērtā bridža nodarbība Ikšķiles vidusskolā. Te tas viss ir uz jautājuma, jo nav
zināms vai streiks būs un ja būs tad cik ilgi (jo plānots, ka notiks skolas telpās). Pasākumu koordinē Antra
Ilziņa. No LBF gaidām kaut ko, ko varētu pasniegt bērniem kā pārsteigumu. Pārsteiguma balvas tiem, kas
atved jaunus interesentus uz bridža nodarbību.
2.pasākums = 28. septembris. Bezmaksas bridža turnīrs, kas notiks Rīgā, viesnīcas Monika telpās. Sākums
18:30. Turnīra izmaksas: 80 EUR par zāli; 20EUR/h par turnīra organizēšanu/ vadīšanu/ tiesāšanu (Kārlis
Rubins); Inventārs (bidding-boksi; bridge-meiti; printeris) no LBF resursiem.

Papildus sociālajos tīklos esmu ievietojusi informāciju par šo turnīru; esmu izsūtījusi arī informāciju
Whatsappā; Plānoju vēl atjaunot informāciju 26. septembrī. Reģistrācija jau ir atvērta. Visi laipni gaidīti!
Būs pieejami arī kaut kādi atribūti (nezinu kādi), teica ka būs zināms līdz 20-23.09, ko varēs izņemt atbilstoši
pieteiktajam dalībnieku skaitam. Es pieteicu 50 dalībniekus uz Bridža turnīru un 40 dalībniekus Ikšķiles
vidusskolā.
Valdes locekļi spriež par to, ka tam jānodrošina ne tikai finansējumu, bet arī atbalsts ar dalību un informācijas
izplatīšanu.
Lēmums:
(1) Piešķirt finansējumu pasākumiem Eiropas Sporta nedēļas ietvaros, kā arī nodrošināt atbalstu ar dalību
un informācijas izplatīšanu.
4) Par kalendāru 2023.gadam
Valdes locekļi diskutē par kalendāru 2023.gadam.
Lēmums:
(1) STK izveidot 2023.gada kalendāra projektu un līdz 10.oktobrim atsutis saskaņošanai valdes locekļiem.
5) Dažādi
a. Par š.g.WBS
Valdes locekļi diskutē, ka WBS rezultāti ir pozitīvi, bet ir piedalījies pārāk mazs dalībnieku skaits no
Latvijas. Nākotnē jādomā par dalībnieku skaita palielināšanos.
Lēmums:
(1) Pieņemt šo informāciju zināšanai.
b. Par kodeksa tulkošanu
JA uzskata, ka kodeksa būtiskais saturs jāiztulko latviski un jānopublicē, aicina EL kā atbildīgu par
tiesāšanu sazināties ar Diānu Pelsi un vienoties par tulkošanu.
Lēmums:
(1) Uzdot EL noteikt, kura daļa no kodeksa jātulko un kādi ir tulkošanas nosacījumi.
c. Par Latvijas Junioru čempionātu
NA ziņo, ka čempionāta vieta turpat ir rezervēta, izmaksas tiks precizētas tuvējākajā laikā.
Lēmums:
(1) Pieņemt šo informāciju zināšanai.
d. Par biedru naudu
JA informē, ka vairāki biedri biedru naudu atbilstoši atsūtītajiem rēķiniem nav samaksājuši.
Valdes locekļi izsaka viedokli, ka tiem biedriem, kuri nebūs samaksājuši biedru naudu, būs liegtas
balsstiesības biedru sapulces.
Lēmums:
(1) Uzdot JA nosūtīt atgādinājumus par biedru naudas samaksu tiem biedriem, kuri to nav izdarījuši.

e. par elektroniski apstiprinātajiem lēmumiem un pieprasījumiem par jauniešu finansējumu
JA apkopo informāciju par jauniešiem piešķirto finansējumu, tai skaitā par to, ka par blakus izdevumiem
dalībai Somijas nometnē ir samaksāts pēc izdevumus apliecinošiem dokumentiem EUR 331.72 (piedalījās
Rainers Kreitāls, Bruno Parfenkovs, Estere Mitjkova, Aleksandrs Mitjkovs, organizatoriskos pasākumus
nodrošināja Leons Kreitāls, kuram arī ir segti izdevumi, izdevumus uz vietas sedza Somijas puse). NA
sniedz informāciju, ka ir labas atsauksmes par Somijas nometni no tās dalībniekiem.
Lēmums:
(1) Pieņemt šo informāciju zināšanai.
f.

par finansējumu bridža apmācībām
NA aicina piešķirt finansējumu bridža apmācību ciklam līdz 2022. gada beigām. Turnīri plānoti no 12.10.
ja apmācību turnīra cikls būs sekmīgs, nepieciešams būs izskatīt iespēju turpināt piešķirt finansējumu
līdz 2022. gada beigām.
Lēmums:
(1) Akceptēt finansējumu apmācību ciklam līdz 2022. gada beigām līdz EUR 500.

