VALDES LĒMUMS
(protokols Nr.2018/2812/01)
Rīga,
2018.gada 28.decembris
Par junioru skvoša attīstības veicināšanu
Ņemot vērā stratēģiskās prioritātes un nepieciešamību:
(A) popularizēt juniora vecuma skvoša aktivitātes;
(B) motivēt juniorus aktīvāk piedalīties gan pieaugušo, gan junioru sacensībās, tiekties pēc izaugsmes un
noteikt labākos sportistus atsevišķās vecuma grupās
Valde nolēma:
1. No 2019.gada 01.janvāra atbrīvot juniorus no LSF Gada Licences maksas un LSF Viena Turnīra Licences
maksas, dodot iespēju junioriem piedalīties pieaugušo “reitinga turnīros” bez maksas.
Balsojums: 5 balsis PAR / 1 balss PRET
Māris Macijevskis - PAR
Edīte Masaļska- PAR
Baiba Lulle - PAR
Ivars Bērziņš - PAR
Ēriks Tikaiže – PRET. Pamatojums: Esošais licences maksājums ir simbolisks.
Dimitrijs Bekasovs - PAR
2. No 2019.gada 01.janvāra junioriem startējot Latvijas Skvoša federācijas līdzfinansētajos pieaugušo
turnīros, tiem tiek nodrošināta 30-50% dalības maksas atlaide. Dalības maksas atlaides lielumu
norādītajā intervālā nosaka turnīra organizators.
Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET
Māris Macijevskis - PAR
Edīte Masaļska- PAR
Baiba Lulle - PAR
Ivars Bērziņš - PAR
Ēriks Tikaiže – PAR
Dimitrijs Bekasovs - PAR
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3. No 2019.gada 01.janvāra nodrošināt Latvijas skvoša reitingu junioriem, uzturot atsevišķu reitingu
junioriem puišiem un juniorēm meitenēm, sadalot visus juniorus pa turnīra kategorijām un atbilstošām
junioru vecumu grupām, nodrošinot principu, ka lielākus reitinga punktus varēs nopelnīt, startējot
augstākas kategorijas turnīros un piedaloties pēc vecuma, augstākās junioru grupās un noteikt
sekojošus galvenos junioru reitinga principus:
3.1

Junioru reitinga galvenais mērķis, tāpat kā pieaugušo spēlētāju reitingam, ir noteikt spēcīgākos Latvijas
skvoša junioru spēlētājus pa junioru vecuma grupām un junioru savstarpējo spēku samēru, kombinējot
junioru sniegumu turnīros un aktivitāti, ar kādu juniori piedalās turnīros.
3.2 Junioru vecuma spēlētāji junioru reitingā tiek iekļauti, ja piedalās Latvijā organizētajos junioru un
pieaugušo reitinga turnīros.
3.3 Reitinga punktus iespējams iegūt par katru dalību junioru turnīrā, tomēr reitinga ieskaitē tiek ņemti
vērā 4 labākie junioru turnīri pēc izcīnītajiem punktiem pēdējā gada jeb pēdējo 12 mēnešu laikā.
Papildus junioru turnīros izcīnītajiem punktiem, junioriem tiek pieskaitīti arī aktuālie reitinga punkti
konkrētajā mēnesī no pieaugušo reitinga (līdz 01.07.2019 attiecībā uz pieaugušo turnīros izcīnītajiem
punktiem tiek piemēroti pārejas perioda nosacījumi, skatīt zemāk (*) ).
3.4 Junioru spēlētājus junioru reitingā iekļauj pēc pirmās dalības junioru vai pieaugušo reitinga turnīrā,
savukārt, reitinga punkti tiek zaudēti un juniors automātiski tiek izņemts no junioru reitinga, ja pēdējo
12 mēnešu laikā nav piedalījies nevienā reitinga turnīrā. No junioru reitinga tiek izslēgt automātiski arī
tie juniori, kuri sasnieguši 19 gadu vecumu.
3.5 Junioru reitingā tiek ņemti vērā tikai pēdējos 12 mēnešos nopelnītie reitinga punkti, katrā jaunā
mēneša reitingā tekoši mainoties pirmajam un pēdējam mēnesim, kas nozīmē, ka katru mēnesi no
jauna tiek ņemti vērā tekošajā mēnesī nopelnītie punkti, savukārt, netiek vairs ņemti vērā tie reitinga
punkti, kas nopelnīti vairāk kā pirms 12 mēnešiem.
3.6 Junioru turnīros spēlētājs var spēlēt, ja turnīra 1.dienā junioram vēl nav pilni 19 gadi, savukārt, junioru
reitingā var tikt iekļauti, ja uz nākamā mēneša 1.datumu vēl nebūs pilni 19 gadi.
3.7 Atsevišķi tiek uzturēti 2 junioru reitingi – junioriem puišiem un juniorēm meitenēm.
3.8 Junioru turnīros juniori puiši un juniores meitenes tiek grupētas vēl sekojošās grupās, atbilstoši juniora
vecumam:
3.8.1 B19 & G19 – puiši un meitenes no pilniem 17 gadiem līdz pilniem 19 gadiem;
3.8.2 B17 & G17 – puiši un meitenes no pilniem 15 gadiem līdz pilniem 17 gadiem;
3.8.3 B15 & G15 – puiši un meitenes no pilniem 13 gadiem līdz pilniem 15 gadiem;
3.8.4 B13 & G13 – puiši un meitenes līdz pilniem 13 gadiem.
3.9 Junioru reitings netiek gatavots atsevišķi pa junioru vecuma grupām, bet junioru reitingā ir norādīta
vieta, kurā juniors ierindojas atbilstoši B17 & G17, B15 & G16 vai B13 & G13 junioru grupās.
3.10 Juniori, atbilstoši savam vecumam, var startēt vecākā junioru grupā, taču nevar startēt jaunākajā
junioru grupā. Izņēmumi pieļaujami gadījumos, kad turnīra organizators kādam no junioriemiesācējiem var ļaut startēt jaunākā grupā nekā ļautu juniora vecums. Šajā gadījumā attiecīgajam
junioram kā junioru grupa tiek atzīmēta “BEG”, kas nozīmē “iesācējs” jeb “beginner”.
3.11 Reitinga punkti tiek piešķirti par izcīnītajām vietām junioru un pieaugušo reitinga turnīros, atbilstoši
reitinga turnīra kategorijai. Reitinga ieskaitē augstāk ir juniors, kuram ir lielāka reitinga punktu summa.
3.12 Junioru turnīros tiek izmantotas 2 reitinga turnīru kategorijas:
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3.13
3.14

3.15

3.16
3.17

3.12.1 Augstākās reitinga kategorijas “A+” junioru turnīrs – tika Latvijas čempionāts junioriem un
tikai reizi gadā;
3.12.2 Zemākas reitinga kategorijas “B” junioru turnīrs – visi pārējie Latvijā organizētie turnīri
junioriem (piem., Baltijas junioru turnīrs, Jelgavas čempionāts u.c.).
Jo augstāka reitinga turnīru kategorija, jo vairāk punktu tiek piešķirts par izcīnītajām vietām.
Par pamatu junioru reitingam tiek izmantots tas pats pieaugušo spēlētāju reitinga punktu piešķiršanas
algoritms, atbilstoši izcīnītajai vietai un reitinga turnīra kategorijai, piemērojot noteiktus koeficientus:
3.14.1 B19 & G19 – 0.50 koeficients;
3.14.2 B17 & G17 – 0.35 koeficients;
3.14.3 B15 & G15 – 0.20 koeficients;
3.14.4 B13 & G13 – 0.10 koeficients.
Jo augstāka junioru grupa, jo vairāk punktu tiek piešķirti par izcīnīto vietu. Piemēram, “B” kategorijas
junioru reitinga turnīrā augstākās B19 vai G19 grupas 7.vietas ieguvējs (-a) izcīna tos pašu 80 reitinga
punktus, cik B15 vai G15 grupas 1.vietas ieguvējs (-a).
Junioram, kurš junioru turnīrā attiecīgā junioru grupā ir ierindojies pēdējā vietā, tiek piemēroti 50% no
reitinga punktiem.
Junioru reitings tiek atjaunots reizi mēnesī un publicēts www.squash.lv mājas lapā katra mēneša
1.datumā vai arī ātrāk, ja zināms, ka atlikušajā periodā nenotiks neviens reitinga turnīrs.

(*) pārejas perioda nosacījumi attiecībā uz pieaugušo reitinga turnīros nopelnītajiem punktiem. Līdz
2019.gada 1.jūlijam, kad tiks publicēts jūlija junioru reitings, junioru reitingā papildus pēdējo 12 mēnešu
junioru turnīros nopelnītajiem punktiem, tiks ieskaitīti tikai 6 labākie 2019.gadā pieaugušo turnīros nopelnītie
punkti. Pēc 2019.gada 1.jūlija beigsies pārejas periods un junioru reitingā kopējo reitinga punktu summu
veidos summa no 4 labākajiem pēc punktiem junioru reitinga turnīriem pēdējo 12 mēnešu laikā un no 6
labākajiem pēc punktiem pieaugušo turnīriem pēdējo 12 mēnešu laikā.
Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET
Māris Macijevskis - PAR
Edīte Masaļska- PAR
Baiba Lulle - PAR
Ivars Bērziņš - PAR
Ēriks Tikaiže – PAR
Dimitrijs Bekasovs - PAR
4. Noteikt, ka junioru reitinga uzturēšanu un vešanu nodrošina Lauris Rozenvalds.
Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET
Māris Macijevskis - PAR
Edīte Masaļska- PAR
Baiba Lulle - PAR
Ivars Bērziņš - PAR
Ēriks Tikaiže – PAR
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Dimitrijs Bekasovs - PAR
Māris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs

Edīte Masaļska
Valdes locekle

Baiba Lulle
Valdes locekle

Ivars Bērziņš
Valdes loceklis

Ēriks Tikaiže
Valdes loceklis

Dimitrijs Bekasovs
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKAJIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS
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