
Biedrības „Latvijas Raketlona federācija”  
 

Vadības ziņojums 
 
Latvijas Raketlona federācija organizē, propagandē un attīsta Raketlonu – sporta daudzcīņu, 

kurā sportisti sacenšas 4 rakešu sporta veidos – galda tenisā, badmintonā, skvošā un tenisā.  Biedrība 
veicina un atbalsta sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo 
attīstību. Latvijas Raketlona federācija organizē sacensības, sadarbojoties pārējo rakešu sporta veidu 
federācijām, nodrošina treniņu procesu jauniešiem, komplektē Latvijas Raketlona izlase 
starptautiskiem turnīriem, kā arī aktīvi piedalās Starptautiskās Raketlona federācijas (FIR) un Eiropas 
Raketlona Savienības (ERU) turnīros un aktivitātēs. 
Latvijas Raketlona federācijas veikums 2020.gadā: 

• LRF organizēja 2 reitinga turnīrus, kā arī iknedēļas treniņu procesu. 
• Sakarā ar Covid-19 pandēmija: 

o Ievērojot visus noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus 
federācija spēja nodrošināt treniņu procesu un nelielus turnīrus 
vasaras/rudens laikā. 

o Tika pilnībā atlikts IWT Latvian Open 2020 – viens no iemesliem 
ievērojamam budžeta samazinājumam. 

• Latvijas sportisti, tāpat kā lielākā daļa Eiropas sportistu nevarēja piedalīties Pasaules 
Tūres turnīros, bet ņemot vērā, ka šajā sakarā ieskaites punkti tika nofiksēti uz 
2020.gada 1.aprīli - Latvijas labākais Raketlona spēlētājs Artūrs Zaicevs Pasaules 
FIR Retingā ieņem 24.vietu vīriešiem, Viktorija Ratačova 40.vietu sievietēm. 

• Latvijas Raketlona federācija veiksmīgi ir popularizējusi Raketlonu izmantojot 
mājas lapu www.rackelton.lv, latvijasraketlons.facebook.com , gan arī sporta un 
ziņu medijus.  

• Sadarbībā ar Eiropas Raketlona Savienību gada beigās tika uzsākta “Racketlon 
Street” attīstība – iespēja organizēt treniņus un sacensības ārtelpās. 

• Latvijas Raketlona federācija sadarbojas ar vairākiem atbalstītājiem, kas sportistiem 
nodrošina ekonomiski izdevīgus noteikumus dalībai sacensībās un treniņu procesā. 

Biedrības mērķi 2021.gadam: 
• Popularizēt Raketlonu sporta klubos visos Latvijas reģionos, atbalstīt sportistu, it sevišķi 

bērnu un jauniešu aktivitātes un treniņu procesu. 
• Turpināt attīstīt “Racketlon Street” konceptu, lai sportistiem – it sevišķi bērniem būtu iespēja 

nodarboties/piedalīties sacensībās arī ārpus sporta centriem. 
• Sadarbībā ar Starptautisko federāciju (FIR) noorganizēt ikgadējo IWT Latvian Open 2021 

(Pasaules Kausa posms) 
• Sadarboties ar Raketlona sponsoriem un atbalstītājiem, nodrošinot kvalitatīvus turnīrus, balvu 

fondu  un tehnisko nodrošinājumu sportistiem 
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