
Latvijas Raketlona Federācijas valdes sēde 
 
Piedalās: 
Uldis Dzirkalis (UDz),Zigmārs Puikevics (ZP), Kristaps Sarma (KS), Artūrs Zaicevs (AZ) 
 
 
Protokolē: 
Zigmārs Puikevics 
 
Laiks: 
2019.gada 4.maijs 
11:00 
 
Vieta: 
Rīga, Dzelzavas 117, 2.stāvs (DC Resources Baltics birojs) 
 
Darba kārtībā: 
Jautājumi, kas saistīti ar IWT Latvian Open – 2019 organizēšanu 
 

1. Laukumu izvietojums 
 

• Galda teniss – galdi, tiesnešu galdi, Salaspils Sporta centrs (Udz) ok   
• papildus badmintona laukums –  no Lietuvas  (ZP) ok 
• transports (podiums, galdi) Udz pārbaudīs variantu 
• darbaspēks turnīra uzlikšanai/noņemšanai 3-4 palīgi 
• karogi – FIR John Bishpam apstiprināja, ka būs (ZP) ok 
• FIR posters - būs (ZP) ok 
•  (!!!) podiums apbalvošanai no Zelta Boulings (AZ) 
• atbalstītāju plakāti, karogi, posteri (visi) 
• vienošanās ar ENRI  ok (ZP) 

2. Turnīra balvas 
• Prize money  (ZP) 
• kausi – Mārim/Award  nosūtīts – piedāvājums pirmdien/otrdien ok 
• balvas (Yonex) – tikšos ar Ilgvaru, izvēlēšos kaut ko līdzīgu pagājušā 

gada variantiem 
3. Ēdināšana turnīra laikā (3-4 EUR apmērā par porciju) ZP ok 

• Izsūtīt ēdienkarti dalībniekiem 4-5 dienas pirms 
• uz vietas piektdienas vakars un sestdienas pusdienlaikā (ZP) 
• papildus galdi no ENRI 
• atkritumu konteineri papildus zālē u.t.t. 
• āboli/cepumi 
• dzeramais ūdens (KS) 80x4 (1,5 litri)=320 pudeles 

4. Viesnīcas – atrisināt situāciju Ed Sheeran koncerta sakarā – nav brīvu viesnīcu 
• Baltpark (ZP) 
• Felicia (ZP) 
• Radisson Latvija (KS) 

 
 

5. Sacensību tiesneši/brīvprātīgie 
• galvenais tiesnesis Zane Ozoliņa, + vismaz 3 palīgi (arī ZP) 



• (!!!) tiesneši atsevišķiem sporta veidiem 2x4 (AZ), (KS), (UDz) 
radi/draugi/paziņas (!!!) 

• Oranžie krekli – ir 9 gb. no pagājušā gada 
• Brīvprātīgie 2-3, vairāk nevajag 
• 20 EUR par dienu 

 
6. Uzaicinātie sportisti – vajadzētu vēl labākos no skvoša/tenisa 
7. Brīvprātīgie vajadzētu ne vairāk kā 2-3 

 

8. Medicīniskā personāla nodrošinājums 
• līgums ar Veselības centru 4 (ZP) ??? 
• ENRI fizioterapeits (ZP) 
• turnīra apdrošināšana (ZP) 

 
9. Turnīra bumbas – tuvākajā laikā tikt skaidrībā (Yonex) 

• galda teniss  - 20 gab.(UDz) 
• badmintons – 600 gab. ??? 2 volāni/spēle 
• skvošs – 20 gab. (KS) 
• teniss – 18 vai 24 kastes (UDz) 

 
10. Foto un video nodrošinājums Shark. (KS) 

11. Livestream (ZP) ok EUR 500+PVN par visām dienām 

12. Sportacentrs.com – atteicām, 1,5 h izmaksas ~ 500-600 EUR 

13. Dažāds inventārs 

• skaņa (mikrofons, skaļruņi) (ZP) 
• galdi, printeris utt (ZP) 

 
  14. Dalībnieka komplekts 

• EUR 5-8 max 
• Dvielis, cepure, sviedru aproce, krekls.... 
• ūdens pudele ar federācijas logo (ZP/Roberts) 
• Shark Energy 
• JustBar welcome drink žetons 

 
 
15. Turnīra galvenie atbalstītāji 

• TN Kurši –  (UDz) 
• LSFP 
• SIA Jēkabpils PMK 
• Shark Energy 
• Fox Travel 
• Medal Awards Studio 



16. Transfēri  
• Izsūtīt dalībniekiem, lai informē par ierašanās laikiem 26.jūnijs 
• sastādīt transfēru grafiku KS AZ 

               17. Publicitāte mēdijos (ZP) 

            18. Players Party (KS) 

            19. Serves ātruma mērītājs. Gada teniss spainī, badmintons grozā.... 

            20. Noskaidrot, kad var uzsākt darbu pirms turnīra (laukumu ierīkošana) (ZP) 

            22. Apbalvošanas ceremonija – svētdien 

            24. Apstiprinājums – apdrošināšana no dalībnieka puses 

 

 

Sapulces protokoklētājs: 

 

 

Zigmārs Puikevics 


