LBF Valdes sēdes protokols
Rīgā, 2016.gada 28. janvārī
Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Zita Stāmere (ZS), Mārtiņš Egle (ME), Ivars Bebrišs (IB)
Protokolē: Zita Stāmere (ZS)
Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Latvijas Komandu čempionāts, nolikums
Latvijas atklātais IMP čempionās, nolikums
Latvijas Tūre, nolikums
Par alkometra iegādi un spēlētāju pārbaudi
Par 2016. gada budžetu
M.Matisona prezentācija par atlases procedūru izlases veidošanai 2017/2018. g.
Par LBF telpām
Vadlīnijas sankciju piemērošanai pret pārkāpējiem saskaņā ar zonālo un/vai nacionālo bridža
organizāciju disciplināriem noteikumiem
9) Par bridžistu skaitu Latvijā (sniedzama informācija WBF un EBL biedru naudas apmērā
noteikšanai).
10) Par LBF ieguldījumu LATVIJAS ČEMPIONĀTOS
11) Par bridžistu sarakstu
12) Dažādi
a. Par LBF mājas lapu
b. Dalība starptautiskajos turnīros
c. Par aizvadītajiem turnīriem
d. Par valdes sēdes otro daļu
1) Latvijas komandu čempionāts, nolikums
IB: informē, par veiktajām izmaiņām nolikumā. Atlasē tiks spēlēta apgrieztā Šveices sistēma.
Latvijas Komandu čempionāta 1. u 2. vietas ieguvēji iegūst iesības pārstāvēt Latviju Baltijas
Kausā, kas šogad norisināsies Lietuvā. Tiesnesim ir tiesības pielietot alkometru, ir tiesības
diskvalificēt spēlētāju no turnīra, kā arī no turpmākās dalības LBF rīkotajos turnīros. Tiks iekļauts
punkts par atļauto promiļu skaitu spēlētāja izelpā. Sīkāk tas tiks aprakstīts LBF Disciplinārkodeksā.
Lēmums: IB publicēt Latvijas komandu čempionāta nolikumu. ZS sagatvot izskatīšanai
Disciplinārkodeksa uzmetumu.
2) Latvias atklātais IMP čempionāts, nolikums
IB: informē, par veiktajām izmaiņām nolikumā. Tiesnesim ir tiesības pielietot alkometru, ir tiesības
diskvalificēt spēlētāju no turnīra, kā arī no turpmākās dalības LBF rīkotajos turnīros. Tiks iekļauts
punkts par atļauto promiļu skaitu spēlētāja izelpā. Sīkāk tas tiks aprakstīts LBF Disciplinārkodeksā.
Pirmās vietas ieguvējam ir tiesības piedalīties Somijas bridža Federācijas uzaicinātajā Jubilejas
turnīrā 2016. gada maijā (ceļa un uzturēšanās izdevumi jāsedz pārim no saviem līdzekļiem).
Lēmums: IB publicēt Latvijas IMP čempionāta nolikumu.
3) Latvijas Tūre, nolikums.

JA: informē, par cik tiks iegādāts alkometrs un izveidots Disciplinārkodekss, ir jāveic izmaiņas jau
esošajā Latvijas Tūras nolikumā.
Lēmums: IB veikt nepieciešamās izmaiņas Latvijas Tūres nolikumā.
4) Par alkometru iegādi un spēlētāju pārbaudi
ME: elektroniski infomēja par incidentu Latvijas Tūres 1. posmā, kas norisinājās Saldū. Lai
disciplinētu spēlētājus, alkometra iegāde ir nepieciešama.
Lēmums: ME iegādāties alkometru LBF vajadzībām.
5) Par 2016. gada budžetu
Lēmums: Laika trūkuma dēļ šo jautājumu pārcelt izskatīšanai uz Valdes sēdes otru daļu, kas
norisināsies 2016. gada 01. februārī.
6) Par M.Matisona prezentācija par atlases procedūru izlases veidošanai 2017/2018. g.
Lēmums: Laika trūkuma dēļ šo jautājumu pārcelt izskatīšanai uz Valdes sēdes otru daļu, kas
norisināsies 2016. gada 01. februārī
7) Par LBF telpām
JA: informē, ka piedāvājums no dambretistiem joprojām nav saņemts. Telpas Krāsotāju ielā ir
dārgas un tajās ir jāveic vēl kosmētiskais remonts. Ņemot vērā esošo situāciju, tiek atvērts
jautājums – vai LBF ir vajadzīgas telpas. Pagaidām LBF turnīru norisei izīrēsim telpas pēc iespējām
Rīgā vai Ogrē.
Lēmums: ZS noskaidrot iespējas un izmaksas telpu īrei Ogres Kulturas Centrā Latvijas pāru
Čempionātam, Latvijas Jaukto pāru Čempionātam un Latvijas Individuālajam Čempionātam. IB
sagatavot atskaiti par jauniešu apmeklējumu 2015. gada RSBK rīkotajos turnīros un Rīgas
Komandu Kausā.
8) Vadlīnijas sankciju piemērošanai pret pārkāpējiem saskaņā ar zonālo un/vai
nacionālo bridža organizāciju disciplināriem noteikumiem.
JA: informē, ka ZS un ME veiktajam tulkojumam jāpievieno sankcijas par spēlētāju atrašanos pie
spēles galda alkohola reibumā un tas jāapstiprina kā LBF Disciplinārkodekss.
Lēmums: ZS sagatavot Disciplinārkodeksa uzmetumu elektroniskai apspriešanai.
9) Par bridžistu skaitu Latvijā (sniedzama informācija WBF un EBL biedru naudas
apmērā noteikšanai).
JA: informē par nepieciešamo informāciju, kas jāiesniedz WBF un EBL.

Lēmums: ME sagatavot neieciešamo informāciju par KSBK un SBK. IB sagatavot nepieciešamo
informāciju par RSBK. KR sagatavot nepieciešamo informāciju par RSP un R1Ģ. ZS sagatavot
nepieciešamo informāciju par OBK un LJBK. JA sagatavot nepieciešamo informāciju par ABK.
10) Par LBF ieguldījumu Latvijas Čempionātos
ZS: elektroniski tika atvērts jautājums diskusijai par LBF ieguldījumu Latvijas Čempionātos (Gada
ietvaros notiek: Lavijas Skolēnu Čempionāts, Latvijas IMP Čempionāts, Latvijas Komandu
Čempionāts A un B līgas, Latvijas pāru Čempionāts, Latvijas Jaukto pāru Čempionāts, Latvijas
Individuālais Čempionāts, Latvijas Junioru Čempionāts). Kopīgi tika nolemts, ka LBF uz
čempionātiem sagatavo personalizētus medaļu komplektus.
Lēmums: ZS koordinēt pirmo medaļu komplektu uz Latvijas IMP Čempionātu.
11) Par bridžistu sarakstu
JA: bridžistu saraksta aktualizēšanu veiksim paralēli gatavojot informāciju WBF un EBL, papildus
palūdzot biedriem uzrādīt aktīvos e-pastus, uz kurieni LBF varēs nosūtīt aktuālo informāciju
nepieciešamības gadījumā.
Lēmums: atbildīgajiem valdes locekļiem sagatavot neieciešamo informāciju no klubiem.
12) Dažādi
a. Par LBF mājas lapu
Lēmums: parcelt jautājumu izskatīšanai, kad KR būs klātienē.
b. Dalība starptautiskajos turnīros
Lēmums: parcelt jautājumu izskatīšanai, kad KR būs klātienē.
c. Par aizvadītajiem turnīriem
Lēmums: parcelt jautājumu izskatīšanai, kad KR būs klātienē.
d. Par valdes sēdes otro daļu.
Lēmums: JA uzaicināt uz valdes sēdes otro daļu iepriekšējo LBF Valdes priekšsēdētāju
Ivaru Ilziņu. Valdes sēdes otrā daļa notiks 2016. gada 01. februāri.

Nākamā valdes sēde 26.02.2016
J.Alfejeva
Z.Stāmere
M.Egle
I. Bebrišs

