
Latvijas Raketlona Federācijas valdes sēde 
 
Piedalās: 
Uldis Dzirkalis (UDz), Artūrs Zaicevs (AZ), Zigmārs Puikevics (ZP) 
 
Protokolē: 
ZP 
 
Laiks: 03.03.2022, 20:30-21:30 + pārējās tikšanās 
 
Vieta: 
Teams Meeting 
 
Darba kārtībā: 
Jautājumi, kas saistīti ar IWT Latvian Open – 2022 organizēšanu 
 

1. Laukumu izvietojums 
 

 Galda teniss: 
o 2 galdi, 1 tiesnešu galds, barjeras max UDz  
o Skaitāmie, tīkliņi LRF 

 Badmintona laukumi: BUMBAS!!! 
o 3 gb – runāt ar Viesturu (statīvi/tīkli?) Udz/AZ 

 Podiums – Pepsi AZ...  
o Crossminton versija Roberts // Akanti pasūtīt 

 darbaspēks turnīra uzlikšanai/noņemšanai 3-4 palīgi !!! 

 karogi – noskaidrojam FIR/Graham ZP 

 FIR posters - (ZP) 

 LRF baneris – (ZP), vajag “IWT 2022” uzlīmi  pasūtīt 

 atbalstītāju plakāti, karogi, posteri (visi) 

 vienošanās ar ENRI (skvošs par brīvu, teniss 50%) līgums (ZP) 
2. Turnīra balvas 

 Prize money jautāt Graham ZP, AZ vēl pārbauda pārējo turnīru info 

 Kausi/medaļas – GEKA LRF 

 balvas Toms/Besport AZ 

3. Ēdināšana turnīra laikā – idejas??? 

 Izsūtīt ēdienkarti dalībniekiem 4-5 dienas pirms 

 uz vietas sestdienas pusdienlaikā (ZP) 

 papildus galdi no ENRI 

 atkritumu konteineri papildus zālē u.t.t. 

 āboli/cepumi (?) 

 dzeramais ūdens 80x4 (1,5 litri)= 320 pudeles 

4. Viesnīcas 

 Pēc saraksta AZ 

 

5. Sacensību tiesneši/brīvprātīgie 

 galvenais tiesnesis  ZP, + vismaz 3 palīgi (Paula, Zane ???) 

 Ko ar LiveScore sistēmu? Monitori (Badminons) UDz 

 (!!!) tiesneši atsevišķiem sporta veidiem 2x4 (AZ), (UDz) 

radi/draugi/paziņas (!!!) 



 Oranžie krekli – skatāmies vai ir varbūt jāgādā  

 Brīvprātīgie 2-3, vairāk nevajag 

 

6. Medicīniskā personāla nodrošinājums 

 līgums ar Veselības centru 4 (ZP) ??? 

 ENRI fizioterapeits (ZP) 

 turnīra apdrošināšana (ZP) 

 

7. Turnīra bumbas: 

 galda teniss  - 20 gab pasūtam kad ir LSFP līgums (UDz) 

 badmintons Yonex – 600 gab. ??? 2 volāni/spēle ZP-Ilgvars 

 skvošs Dunlop – 20 gab  

 teniss Solinco – 18 vai 24 kastes (UDz) 

 Stīgošana Toms&Co AZ 

 

8. Livestream (ZP) pagaidām ar Akselu  

9. A5 info lapa - UDz 

10. 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) 

 

 

15. Turnīra galvenie atbalstītāji 

 LSFP 

 SIA Jēkabpils PMK 

 DC Resources Baltics 

 Fox Travel 

 ........ 

16. Transfēri - NĒ 

               17. Publicitāte mēdijos (ZP) 

            18. Players Party NĒ 

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

 

LRF valde: 



Uldis Dzirkalis (valdes priekšsēdētājs)  paraksts 

Artūrs Zaicevs (valdes loceklis)   paraksts 

Zigmārs Puikevics (valdes loceklis)   paraksts 

-  


