
LLŠF Valdes sēde
2022.gada 25.jūlijā, sākums plkst.18:30

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Jānis Jakubanecs
Protokolē: Agate Zālīte
Piedalās:

Valde: Jānis Jakubanecs, Mārtiņš Vītols
Klausītāji: Agate Zālīte, Krišjānis Liepa, Ģirts Kauliņš, Jānis Bērziņš, Marina Rjabkova

Dienas kārtība:

1. Par rekordu apstiprināšanu
2. Par federācijas juridisko adresi
3. Par izlases normativiem
4. Par sporta klašu normatīvu papildinājumiem
5. Par līdzfinansējumu dalībniekiem šī gada starptautiskajās sacensībās
6. Citi

a. Par 2021/2022 ziemas sezonā izpildītajām sporta klasēm
b. Par rekordu tabulas papildināšanu

Piedalās 2 no 5 valdes locekļiem - valde nav lemttiesīga - lēmumi tiek apspriesti, bet netiek pieņemti. Tiks
izsludināta jauna valdes sēde.

1. Iesniegti sekojoši Latvijas rekordi:
a. Nikolajs Sinnikovs, LAT-AIM AiM Archery, Neaprīkots loks, 50m raunds, 576 punkti, Pärnu

Avavõistlus 30.04.2022
b. Marta Runiškova, LAT-AMA Amazones, Rekursīvais loks, 60m (36 bultas), 330 punkti, Rapla

maakonna meistrivõistlused 2022, 14.05.2022.
c. Gļebs Kononovs, LAT-AMA Amazones, Rekursīvais loks, 70m Double Rounds, 1235 punkti,

Rapla maakonna meistrivõistlused 2022, 14.05.2022.
d. Jūlija Oleksejenko / Edgars Šilovs, Atlantis / AiM Archery, Kompaktloks, 50m, Mix

komanda, 153 punkti, EČ 2022 Minhenē, 6.-12.junijs 2022
e. Nikolajs Sinnikovs, LAT-AIM AiM Archery, Neaprīkots loks, 1440 raunds, 974 punkti, Fita-2

24.07.2022
2. No LSFP tika saņemta vēstule, ka LSFP saņēmusi vēstuli no SIA “ Olimpiskais sporta centrs”, ka

objektā ir izvietota federācijas pastakaste, bet nav spēkā esoša līguma ar OSC. Sazinoties ar OSC tika
nosakidrots, ka lai turpinātu izmantot federācijai juridisko adresi Grostonas ielā 6B, Rīgā un saglabātu
pasta kasti, ir jānoslēdz līgums un jāmaksā 120 EUR gadā par tās lietošanu.

3. Treneru darba grupa ir sagatavojusi un iesniedz apstiprināšanai valdē valsts izlases normatīvus
2023.gadam (1.pielikums). Tiks papildināta tekstuālā daļa.

4. Papildināt Klasifikācijas noteikumus loka šaušanā ar iepēju uzrādīt SM un SMK normatīvus
Neaprīkotā loka klasē 50m Roundā. Sagatvot priekšlikumu uz nākamo valdes sēdi.

5. Par līdzfinansējumu:
a. Jauniešu kauss Bukurastē - visi brauc par federācijas līdzekļiem, jo visi izpildījuši A

normatīvu. Oficiālais pārstāvis Genādijs Seibutis maksā līdzmaksājumu 200 EUR.
b. EČ Minhenē - sportisti Edgars Šilovs, Jeļena Konaonova un Gļebs Kononovs brauc par 50%

līdzfinansējumu - katrs no viņiem maksā līdzmaksājumu 741 EUR.
c. Pasaules kausa 2.posms Korejā -  Dāvis Blāze 50% - līdzmaksājums 1485 EUR.
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d. Pasaules kausa 3.posms Parīzē - Dāvis Blāze 50% - līdzmaksājums 850 EUR.
e. Pasaules 3D čempionāts Itālijā - Kristaps Novads 100%, Marina Rjabkova 50% -

līdzmaksājums 812 EUR, Nikolajs Siņņikovs - līdzmaksājums 1510 EUR.
6. Citi

a. Par 2021/2022 ziemas sezonā izpildītajām sporta klasēm - uz LČ sagatavot nozīmītes pēc
iesniegtajiem rezultātiem.

b. Par rekordu tabulas papildināšanu - sagatavot priekšlikumus uz nākamo valdes sēdi.
c. Notiek diskusija par izglītības programmu un loka šaušanas attīstību Latvijā.

Sēde tiek slēgta 20.00

Protokolēja:                                                                                                                    A.Zālīte
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1.pielikums

Normatīvi 2023.g. valsts izlases kandidātiem loka šaušanā

Vecums Loka
veids Distance/mērķis A B C

U18 un U21, puiši R 70m/60m (122cm) 2 x 600 2 x 580 550

U18 un U21, meitenes R 70m/60m (122cm) 2 x 580 2 x 560 540

U18 C 50m (80cm) 2 x 630 2 x 620 610

U21, puiši C 50m (80cm) 2 x 640 2 x 630 620

U21, meitenes C 50m (80cm) 2 x 635 2 x 625 615

Vīrieši R 70m (122cm) 2 x 630 2 x 620 610

Sievietes R 70m (122cm) 2 x 625 2 x 615 605

Vīrieši C 50m (80cm) 2 x 670 2 x 660 655

Sievietes C 50m (80cm) 2 x 660 2 x 655 650

1. Normatīvi ir derīgi 8 mēnešus (no sacensībām, kurās normatīvs tika izpildīts, līdz valdes
lēmuma pieņemšanas dienai). Normatīvu var izpildīt sacensībās ar oficiālu protokolu.

2. Ja uz vietu izlasē ir vairāki pretendenti viena loka klases, vecuma un normatīvu pakāpes
ietvaros (A, B, C), federācija un/vai treneru darba grupa var rīkot oficiālu kontrolšaušnu
(vienu vai vairākas), izsludinot to vismaz 10 kalendārās dienas iepriekš. Atlase var notikt arī
bez kontrolšaušanas, sarindojot pretendentus pēc augstākā 3 pēdējo mēnešu rezultāta. 

3. Ja A vai B normatīvi ir izpildīti daļēji un nav citu pretendentu uz šo vietu/-ām, valde var lemt
par finansējumu izskatot katru atsevišķu gadījumu. A normatīvs - 100% federācijas
finansējums, B- ~ 60%, C- ~20%, ar nosacījumu, ka federācijai ir attiecīgi finansiāli līdzekļi. 

4. Pieņemot lēmumu par izlases delegācijas sastāvu, valde var ņemt vēra ne tikai izpildītu
normatīvu, bet arī citus faktorus, piemēram, starptautisko sacensību pieredzi, jaukto vai pilno
konkurentspējīgu komandu izveidošanas iespējas, sacensību apmeklētību, sportista veselības
stāvokli, visparēju fizisko sagatavotību u.c., ka arī disciplīnu un spēju sastrādāties komandā.

5. Izlases delegācijas sastāvs var tikt nosaukts uz katrām sacensībām atsevišķi. Izmaiņas jau
nosauktā sastāvā var tik veiktas tikai ar valdes lēmumu.

6. Apkopoti rezultāti no publicētiem protokoliem un izpildīti normatīvi ir pieejami
www.archery.lv. Katram kandidātam pieaugušo vecuma grupā (un treneriem par kadetiem un
junioriem) ir pienākums regulāri sekot līdzi informācijai un nekavējoties paziņot rakstiski uz
e-pastu ________________, ja tiek pamanīta kāda kļūda, vai kāds rezultāts nav ierakstīts. Trīs
kalendāro dienu laikā ir jāiesniedz rezultātu protokols, par izšautu normatīvu sacensībās
Latvijā vai ārzemēs, ja vien rezultāts jau nav ierakstīts failā.

7. Pretendentiem un jauniešu treneriem ir pienākums norādītā laikā un formā iesniegt federācijai
un/vai Treneru padomei pieprasītu informāciju par sportistiem un/vai treniņu procesu, kurš
būtu svarīgs lēmuma pieņemšanā par izlases delegācijas skaitlisko vai vārdisko sastāvu.
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8. Federācijas mājas lapā ir apkopota aktuāla informācija par  sportistiem, kuri izpildījuši
normatīvus. Informāciju atjauno ne retāk kā 2x gadā.

9. Klubu vadītājiem un/vai sportista trenerim attiecībā uz nepilngadīgajiem pārstāvjiem, kā
vienu no obligātiem nosacījumiem dalībai izlases delegācijas sastāvā un startēšanai
starptautiskajās sacensībās, var tikt izvirzīta prasība nodrošināt pieaugušo (pavadošo)
personu, kā attiecīgam sportistam, tā arī visai delegācijai.
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