LBF Valdes sēdes protokols
Rīgā, 2016.gada 08. aprīlī
Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Zita Stāmere (ZS), Mārtiņš Egle (ME), Ivars Bebrišs (IB),
Kārlis Rubins (KR)
Piedalās: Inga Lūce (IL)
Protokolē: Zita Stāmere (ZS)
Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Par 2016. gada otrā pusgada kalendāru
Par www.bridge.lv
Par Eiropas Čempionāta LV sastāvu un nometni
Par Baltijas Kausu
Par RTU kausu
WBF simultānais
Par LV izlasēm 2016. gada Pasaules čempionātam un citiem pasākumiem

1) Par 2016. gada otrā pusgada kalendāru
Par cik no 3.-17.09.2016 notiek Pasaules Čempionāts Polijā, nebūtu rekomendējams paralēli
organizēt Latvijas Jaukto pāru čempionātu – kā alternatīva tiek piedāvāta čempionātu pārcelt uz
decembri. Par cik nav viennozīmīga viedokļa par/pret, tiek nolemts veidot elektronisko aptauju
bridžistu vidū par labāko norises laiku.
Lēmums: sagatavot elektronisko aptauju internetā un izsūtīt meilinglistā, balstoties uz
saņemtajiem rezultātiem paziņot norises laikus Latvijas Jauktajam un Latvijas Individuālajam
čempionātam.
2) Par www.bridge.lv mājas lapu
ZS: informē, par idejām, kā pārveidot mājas lapu. Viedokļi atšķiras.
Lēmums: ZS nosūtīt maketu visiem uz e-pastu un valdes locekļiem izsutīt savas idejas un vīzijas
web lapas pārveidei līdz 24.04.2016.
3) Par Eiropas Čempionāta LV sastāvu un nometni
KR: informē, ka vadlīnijas LBF atbalstam nav mainījušās. 75% no izmaksām subsidē LBF katrā
sporta kategorijā diviem labākajiem pāriem. 50% no izmaksām subsidē LBF pārējiem, kas vēlas
piedalīties čempionātā. Ja pāris tiek finālā, tad LBF sedz visas izmaksas - 100% apmērā. Vēl nav
nodefinēti principi, pēc kuriem atlasīs jauniešus.
Lēmums: KR nodefinēt principus, pēc kā tiks vērtēti jaunieši, izsūtīt valdei elektroniskai
saskanošanai līdz 06.05.2016.

4) Par Baltijas kausu
JA informē ka sieviešu turniram ir reģistrējušies 5 pāri. LBF primāri apmaksās dzīvošanas izmaksas
76 EUR katram pārim, KR veiks rezervāciju. Atlikušo summu sadalīs proporcionāli transporta
izdevumu segšanai, pēc čeku iesniegšanas.
KR informē, ka šoferim, kas vedīs jauniešus, jāmaksā dienas nauda pēc MK noteikumiem 29 EUR/
dienā, kā arī nepieciešama vinjete, iebraukšanai LT teritorijā un apmaksāts numurs dzīvošanai
viesnīcā.
Lēmums: KR veikt viesnīcas rezervāciju sieviešu pāriem, informēt tos, par iespēju saņemt daļēju
segumu transporta izmaksu segšanai pēc čeku uzrādīšanas. Organizēt visu nepieciešamo, kas
attiecas uz šofera izmaksām, pēc turnīra sniegt atskaiti par reālajiem izdevumiem.
5) Par RTU kausu
KR: informē, ka tiek meklētas iespējas, lai nodrošināt Liepājas un Saldus jauniešu nokļūšanu Rīgā
uz turnīru.
Lēmums: pieņemt zināšanai. Sagatavot atskaiti par turnīra norisi un rezultātiem.
6) WBF simultāns
ZS informē, ka OBK nepiedalīsies WBF simltānā. Informācija no Saldus kluba nav.
Lēmums: OBK un SBK klubu nepiedalīšanas neizslēdz iespēju RSBK piedalīties WBF simultānā.
7) Par LV izlasēm 2016. gada Pasaules Čempionātam un citiem pasākumiem.
JA informē, ka ME bija lūgums atvērt reģistrāciju Eiropas Čempionātam www.bridge.lv, bet tas
nav izdarīts, tāpēc lūdz to nokārtot pēc iespējas ātrāk.
Lēmums: ME atvērt reģistrāciju EČ Senioru un sieviešu komandām ar pieteikšanās termiņu līdz
31.05.2016.
Nākamā valdes sēde 06.05.2016
J.Alfejeva
Z.Stāmere
M.Egle
I. Bebrišs
K. Rubins

