LBF Valdes sēdes protokols
Rīgā, 2016.gada 10. decembrī
Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Zita Stāmere (ZS), Kārlis Rubins (KR), Mārtiņš Egle (ME)
Piedalās: Maija Romanovska (MR), Māris Matisons (MM), Jānis Bethers (JB), Inga Lūce (IL)
Protokolē: Zita Stāmere (ZS)
Darba kārtība:
1) Par Champions Cup 2017
2) Par Latvijas IMP čempionātu
3) Par EBL finansējuma saņemšanu un izlietošanu
4) Par www.bridge.lv mājaslapu
5) Par pasākumu skolēniem Francijā 2017. gadā
6) Par jauniešu kalendāru 2017. gadam un sacensībām
7) Par iespējamu ārzemnieku piesaisti junioru izlasei
8) Par BK Sigulda un apmācībām Siguldā
9) Par mazo Nāciju kausa organizēšanu Latvijā 2018. gadā vai vēlāk
10) Dažādi
a. Par nākamā gada kalendāra precizējumiem
b. Par 60+ bridža semināru
c. Par Simultānturnīriem 2017. gadā
d. Par 2017. gada Latvijas Individuālā čempionāta pārcelšanu
e. Par sacensību atspoguļojumu www.bridge.lv kalendārā
1) Par Champions Cup 2017
JA informē, ka līdz noteiktajam datumam, 08.12.2016, netika saņemts neviens pieteikums par
Champions Cup 2017 organizēšanu. JA uzrakstīja pieteikumu valsts finansējuma piesaistei
pasākuma organizācijā.
MR informē klātesošos par savu redzējumu pasākuma organizēšanā.
Lēmums: Champions Cup 2017 organizēšanu uzticēt LBF. JA iecelt par atbildīgo Champions Cup
2017 organizēšanā un veidot darba grupu veiksmīgai Champions Cup 2017 norisei.
2) Par Latvijas IMP čemionāta nolikumu
JA informē, ka sadarbībā ar LJBK un Mārupes domi, 2017. gadā IMP čempionāts norisināsies
Mārupē, 2 dienas. Pirmajā dienā tiks spēlētā kvalifikācija, otrajā dienā finālā sacentīsies 18 labākie
pāri. Fināla rezultāti tiks aprēķināti: viena trešā daļa (1/3) no atlases sesiju rezultāta IMP plus
divas trešdaļas (2/3) no fināla rezultāta IMP.
Lēmums: Ivaram Bebrišam (IB) sagatavot IMP čempionāta nolikumu elektroniskai saskaņošanai
līdz 23.12.2016.
3) Par EBL finansējuma saņemšanu un izlietošanu
Lēmums: jautājuma izskatīšanu pārcelt uz nākamo LBF valdes sēdi.
4) Par www.bridge.lv mājas lapas izstrādi

JA informē, ka A. Labanovskim tika izsūtīt atgādinājums par saistību izpildi. Pats A. Labanovskis
nav sasniedzams ne deklarētajā dzīves vietā, ne telefoniski, ne elektroniski. Ja būtu iespējams
saņemt iesāktos darbus mājas lapas izstrādē, ir atrasts cilvēks, kurš varētu pabeigt iesākto.
Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai.
5) Par pasākumu skolēniem Francijā 2017. gadā
KR informē, ka tiek organizētas bridža sacensības vecuma grupai U13-14. Tiek apmaksātas visas
uzturēšanās un dalības izmaksas gan skolēniem, gan pavadošajam personālam saskaņā ar turnīra
nolikumu (uz 8 bērniem 1 pieaugušais). Paredzamās izmaksas, kas jāsedz pašiem ir transporta
izmaksas. LBF ierosina segt ½ no ceļa izmaksām, bet ne vairāk kā 150 EUR vienai personai.
Lēmums: lai saprastu, cik ir potenciālo braucēju, ME nosūtīt līdz 16.12.2016 informāciju
atbildīgajām personām, kas strādā ar jauniešiem šajās vecuma grupās Liepājā, Druvā, Ikšķilē un
Rīgā.
6) Par jauniešu kalendāru 2017. gadam un sacensībām
KR informē par tuvākajām sacensībām U25 un meiteņu komandām. No 7.-12. februārim Polijā
būs komandu čempionāts. Paredzamās izmaksas 25 EUR par dienu vienai personai, t.i. 150 EUR
vienai personai plus transporta izdevumi. Ierosinājums, LBF varētu sniegt līdzfinansējumu 100
EUR apmērā katram dalībniekam.
Papildus tam aprīlī gaidāms čempionāts Amsterdamā un vasarā Eiropas Čempionāts Slovākijā,
kam jau ir iegūts līdzfinansējums 9,5tk EUR apmērā.
Lēmums: KR sagatavot kalendāru un sacensību grafiku visam 2017. gadam un izsūtīt to
elektroniski LBF locekļiem. Apstiprināt LBF līdzfinansējumu 100 EUR apmērā katram dalībniekam
Polijas čempionātā.
7) Par ārzemnieku piesaisti junioru izlasei
KR informē par piedāvājumu piesaistīt Latvijas junioru izlasei spēlētājus no Igaunijas.
Lēmums: Latvijas junioru izlasē var startēt tikai LR pilsoņi.
8) Par BK Sigulda un apmācībām Siguldā
KR informē par ieceri BK Sigulda dibināšanā un apmācību uzsākšanu 2017. gada janvārī.
Lēmums: šo jautājumu izskatīt kopā ar “EBL finansējuma saņemšanas un izlietošanas”
jautājumu nākamajā valdes sēdē, ja līdz tam BK Sigulda tiks nodibināts un kļuvis par LBF biedru.
9) Par Mazo Nāciju kausa organizēšanu Latvijā 2018. gadā vai vēlāk
KR informē par to, cik svarīgi un nozīmīgi bridža attīstībai ir liela mēroga sacensību organizēšana
Latvijā, tāpēc rekomendē pieteikt dalību Mazo Nāciju kausa organizēšanai 2018. gadā vai vēlāk.
Lēmums: LBF pieteikties Mazo Nāciju kausa organizēšana, ja būs piedāvāta tāda iespēja.
10)

Dažādi
a. Par nākamā gada kalendāra precizējumiem
MM lūdza izskatīt iespēju pārcelt LKČ A līgas 1. posmu uz 4.-5.martu, jo iepriekš noliktais
datums pārklājas ar Igaunijas komandu čempionāta A līgas posmu, kurā piedalās vairāki

Latvijas A līgā spēlējošie. Patreizējie A līgas komandu kapteiņi: JB, ME un JA ir devuši
piekrišanu.
Lēmums: ja KR līdz 16.12.2016 dod akceptu veicamajām izmaiņām, IB veikt attiecīgās
korekcijas 2017. gada kalendārā.
b. Par 60+ bridža semināru
KR informē, ka Polijā aprīļa beigās tiek organizēts seminārs kā iesaistīt bridžā cilvēkus
vecumā virs 60 gadiem. Par cik tiek plānots uzsākt apmācības šādai vecuma grupai, būtu
ļoti lietderīgi apmeklēt šo semināru.
Lēmums: JA uzrunāt Andri Siliņu par iespējām piedalīties šajā seminārā.
c. Par Simultānturnīriem 2017. gadā
ZS informē, lai nākamgad neizveidotos līdzīgs pārpratums ar decembra Simultānturnīru
kā šogad, izziņot, ka 2017. gadā ieskaitē tiks uzskaitīti tikai 11 posmi un uzvarētāju
apbalvošana notiks sezonas noslēgumā, Latvijas Individuālā čempionāta ietvaros.
Lēmums: 2017. gada Latvijas Simultānturnīra kopvērtējumā uzskaitīt 11 posmu
rezultātus. IB veikt attiecīgās korekcijas Latvijas Simultānturnīra nolikumā.
d. Par 2017. gada Latvijas Individuālā čempionāta pārcelšanu
Tiek piedāvāts pārcelt 2017. gada Latvijas Individuālā Čempionāta norisi no 2. decembra
uz 9. decembri.
Lēmums: 2017. gada Latvijas Individuālais čempionāts notiks 09. decembrī. IB veikt
attiecīgās izmaiņas kalendārā.
e. Par sacensību atspoguļojumu www.bridge.lv kalendārā
ZS rekomendē www.bridge.lv kalendārā atspoguļot arī Rīgas Komandu Kausa un Latvijas
Simultānturnīra spēļu dienas.
Lēmums: www.bridge.lv spēļu kalendārā uzrādīt arī Simultāntūrnīra un Rīgas Komandu
Kausa spēļu dienas. IB veikt attiecīgās izmaiņas.
Nākamā valdes sēde tiks saskaņota elektroniski līdz 23.12.2016.
J. Alfejeva
Z. Stāmere
K. Rubins
M. Egle

