
LLŠF Valdes sēde
2021.gada 13.septembrī, sākums plkst.18:00

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Andis Šveicis
Protokolē: Agate Zālīte
Piedalās:

Valde: Jānis Jakubanecs, Andis Šveicis, Mārtiņš Vītols, Maksims Čerkasovs
Klausītāji: Agate Zālīte, Jānis Bērziņš, Marija Antonova, Marina Rjabkova, Jeļena Kononova

Dienas kārtība:
1. Informācija par padarītajiem un darāmajiem darbiem, aktuālajām jautājumiem
2. Par federācijas vairogiem
3. Par FITA-2 rekordiem
4. Par datu apkopošanu (sporta klases un izlases normatīvi)
5. LLŠF kalendāro sacensību organizēšanas noteikumi
6. Par federācijas kalendāru 2022.gadam
7. Par valsts izlases normatīviem
8. Archscorer
9. Dažādi

Piedalās 4 no 5 valdes locekļiem - valde ir lemttiesīga.

1. A.Šveicis un J.Jakubanecs informē par federācijas finansiālo stāvokli, tikšanos ar LSFP,
sarunām ar veco federācijas valdi par grāmatvedības dokumentiem un iesniedzamajām
atskaitēm.

2. Tiek lemts par federācijas vairogiem (isoplasts, 30 gab, 1200x1000, ar koka kājām), kas
atrodas SK Amazones bāzē un SK Amazones pieprasa tos savākt vai sāks iekasēt glabāšanas
maksu. Valde pēc apspriedes lemj, ka tos vajadzētu pārdot, bet jāprecizē pašizmaksa un cena
pārdošanai. Tiks veikta cenu aptauja klubiem. Marija Antonova piedāvā 300 eiro par visām
kājām.
Par - 4, Pret - 0

3. A.Zālīte inormē, ka Dāvis Blāze FITA-2 sacensībās laboja 2 Latvijas rekordus (30m un 1400
Round (bij. FITA)), Federācijas noteikumos ir, ka rekordu apstiprina, ja sacensības ir
federācijas kalendārā (šajā gadījumā ir) un tiesā vismaz 3 tiesneši no kuriem viens ir
Republikas kategorijas (protokolā uzrādīti tikai 2), tātad jālemj vai apstiprināt, vai maniīt
noteikumus un tad apstiprināt, vai prasīt labot protokolu, ja tur bija vēl tiesneši. Pēc
apspriedes tiek lemts, tiks mainīti federācijas noteikumi par rekordu apstiprināšanu un pēc
tam apstiprināti rekordi.
Par - 4, Pret - 0

4. Par datu apkopošanu - A.Šveicis informē par izpildīto sporta klašu klašu sarakstu, kas
saņemts no J.Oļeksejenko. Tiek apspriesti datu apkopošanas iespējas sporta klasēm un izlases
normatīviem. M.Rjabkova uzņemas apkopot izlašu rezultātus. Tiek lemts, ka sporta klašu
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apkopošans veids ir jāmaina - A.Zālīte izveidos formu federācijas mājas lapā, lai sportisti un
treneri paši varētu viegli iesniegt informāciju par izpildītajām sporta klasēm (un pēc tam
saņem nozīmītes).
Par - 4, Pret - 0

5. Ir izstrādāts sacensību organizēšanas nolikums - lēmums sūtīt klubiem projektu apspriedei un
papildināšanai. (1.pielikums)
Par - 4, Pret - 0

6. Tiek prezentēta kalendāra uzmetuma ideja 2022.gadam - lēmums nosūtīt klubiem, lai
iepazītos un izteiktu savus priekšlikumus, kā arī sāktu apdomāt iespēju pieteikties uz
federācijas kalendāro sacensību organizēšanu. (2.pielikums)
Par - 4, Pret - 0

7. Treneru darba grupa un M.Rjakova prezentē statistiku par Latvijas izlases normatīviem. Tiek
lemts, ka tie tiks mainīti uz 2023.gadu. (3.pielikums)
Par - 4, Pret - 0

8. A.Šveicis informē par Archerscorer izmantošanu un pirmo pieredzi IFAA sacensībās.
Apspriežoties lēmums izveidot īsu instrukciju, lai klubi varētu to izmantot arī WA sacensībās
(kurās ir tikai kvalifikācija).
Par - 4, Pret - 0

9. J.Kononovas iesniegums tiks izskatīts uz nākamo sanāksmi, jo tas tika saņemts 10 min pirms
sanāksmes sākuma un valdei nebija iespēja ar to iepazīties.
Par - 4, Pret - 0

Sēde tiek slēgta 19.50

Protokolēja:                                                                                                                    A.Zālīte

Valde:
Jānis Jakubanecs

Andis Šveicis
Mārtiņš Vītols

Maksims Čerkasovs
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