Latvijas Raketlona Federācijas valdes sēde
Piedalās:
Uldis Dzirkalis (UDz), Zigmārs Puikevics (ZP), Kristaps Sarma (KS), Artūrs Zaicevs (AZ)
Protokolē:
Uldis Dzirkalis (UDz)
Laiks:
2016.gada 21. maijs, 12:00
Vieta:
Rīga, Dzelzavas 117, 2.stāvs (Yeoman Latvia birojs)
Darba kārtībā:
Jautājumi, kas saistīti ar IWT Latvian Open – 2016 organizēšanu
1. Laukumu izvietojums
• tribīnes no Kalnciema ielas kluba (ZP)
• papildus badmintona laukums (Igaunija, Sets) (Udz), (ZP)
• paklāji spēlētāju zonai (ZP)
• karogi (ZP)
• FIR posters (ZP)
• LRF baneris (~1.0x2.0m) (KS)
• podiums apbalvošanai (ZP)
• atbalstītāju plakāti, karogi, posteri (ZP), (UDz), (KS)
2. Turnīra balvas
• Prize money 1000 EUR (nodokļi?) (ZP)
• kausi
o Elites vienspēļu grupām Medal Awards studio (UD)
o pārējām grupām (ZP)
• medaļas (ZP)
• diplomi (UD)
• balvas (Yonex/Babolat) (UDz)
3. Ēdināšana turnīra laikā (10 EUR apmērā)
• uz vietas piektdienas vakarā un sestdienas pusdienlaikā (ZP)
• dzeramais ūdens (KS)
• āra nojume 10-15 personām (KS), (UDz)
4. Viesnīcas
• Baltpark (ZP)
• Felicia (ZP)
• Radisson Latvija (KS)
5. Sacensību tiesneši
• galvenais tiesnesis
o Egils Puriņš (ZP)
o Ivans Kuzovenkovs (AZ)
o Aksels Ambergs (UDz)
• tiesneši atsevišķiem sporta veidiem (AZ), (KS), (UDz)

6. Uzaicinātie sportisti
• Alex Pāvulāns (KS)
• Irina Kuzmina (ZP)
• Edgars Maņušis (UDz)
• Niks Podosinoviks (AZ)
• Artūrs Reinholds (KS)
7. Brīvprātīgie (noteikumos minēts minimālais skaits - 10) (ZP), (UDz), (KS), (AZ)
• piedāvājam
o krekli
o ēdināšana
o brīvstundas ENRI
o ielūgums uz JustBar
o 20 EUR par 1 dienu
8. Medicīniskā personāla nodrošinājums
• līgums ar Veselības centru 4 (ZP)
• Ivita Ornika (ZP)
• ENRI fizioterapeits (ZP)
• turnīra apdrošināšana (ZP)
9. Turnīra bumbas – tuvākajā laikā tikt skaidrībā (Yonex, Babolat)
• galda teniss - 20 gab.(UDz)
• badmintons – 600 gab. (UDz)
• skvošs – 10 gab. (KS)
• teniss – 18 vai 24 kastes (UDz)
10. Foto un video nodrošinājums (KS)
11. Livestream (ZP)
12. Lielo monitoru īre (KS)
13. Dažāds inventārs
•
•
•
•

galda tenisa galdi (4 gab.) (UDz)
skaitītāji, tiesnešu galdiņi (6 gab.) (UDz)
galda tenisa barjeras (UDz)
skaņa (mikrofons, skaļruņi) (ZP)

14. Dalībnieka komplekts
• ūdens pudele ar federācijas logo
• dāvanas no Rīgas domes
• Shark Energy
• vēl varianti - ?
• JustBar welcome drink žetons

15. Turnīra galvenie atbalstītāji
• TN Kurši – turnīra nosaukums? (UDz)
• LSFP
• Rīgas dome
• SIA Jēkabpils PMK
• Shark Energy
• Yeoman Latvia
• Fox Travel
• Medal Awards Studio
16. Transfēri
• sastādīt transfēru grafiku
• atrast citu turnīru nolikumos, kā tiek formulēts transfērs
• apzināt, kas varētu nodrošināt ar transportu (Bajārs) (AZ)
17. Publicitāte mēdijos (ZP)
18. Players Party (KS)
19. Serves ātruma mērītājs
•
•
•

izdomāt nolikumu
balva par ātrāko servi
tehnikas sagāde (AZ)

20. Noskaidrot, kad var uzsākt darbu pirms turnīra (laukumu ierīkošana) (ZP)
21. Ielūgumi federācijām (pa pastu)
22. Apbalvošanas ceremonija – sestdienas vakarā un svētdien.
23. Dalības maksas ar pārskaitījumu nodrošināšana
24. Apstiprinājums – apdrošināšana no dalībnieka puses
25. Citi jautājumi

