
LLŠF Valdes sēde
2022.gada 6.jūnijā, sākums plkst.18:00

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Jānis Jakubanecs
Protokolē: Agate Zālīte
Piedalās:

Valde: Jānis Jakubanecs, Mārtiņš Vītols, Jeļena Sergejeva
Klausītāji: Agate Zālīte, Krišjānis Liepa, Juris Novožilovs

Dienas kārtība:

1. M.Čerkasova iesniegums
2. SK Amazones iesniegums
3. Apvidus darba grupas iesniegums
4. Citi

a. Ģ.Kauliņa iesniegums par biedra naudas parāda atmaksu
b. E.Lapsiņa iesniegums par trenera atzinumu
c. Treneru padomes iesniegums
d. Par ātrās apziņošanas kanālu
e. SK AiM Archery iesniegums par ieteikuma izsniegšanu.

Piedalās 3 no 5 valdes locekļiem - valde ir lemttiesīga.

1. M.Čerkasovs ir iesniedzis iesniegumu par attiekumu dalībai federācijas valdē ģimenes un darba
apstākļu dēļ. Valde pieņem iesniegumu zināšanai un nolemj sagatavot dokumetus UR.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0

2. SK Amazones iesniegums: Iepazīstoties ar 2022.gada 16.maija LLŠF Valdes sēdes lēmumu par
Latvijas jauniešu izlases sastāvu, esam nepatīkami pārsteigti un lūdzam izskatīt vēl vienu kandidātu
RCW jauniešu izlasei – Lija Viktorija Seibute, kuras rezultāti, nenoliedzami, ir ievērojami augstāki,
nekā vairākiem minētajiem kandidātiem. Pielikumā 2022.gada vasaras sezonā notikušo sacensību
rezultātu salīdzinājums.
Uz iepriekšējo valdes sēdi, kad treneru padome iesniedza valdei sagatavoto sastāvu ar rezultātiem
(14.maijā) Lijai Viktorijai rezultātu nebija, valdes sēde notika 16.maijā, 17.maijā tika saņemts minētais
iesniegums. Valde nolēma pēc SK Amazones iesnieguma izlases sastāvā izmaiņas neveikt.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0

3. Apvidus darba grupas iesniegums (1.pielikums):
a. WA Pasaules 3D čempionātam Terni, Itālijā izlases normatīvus izpildījušos sportistus -

Kristapu Novadu - pilns finansējums, Marinu Rjabkovu - daļējs fiansējums un Nikolaju
Siņņikovu - pamatfinasējums..
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0

b. Turpmāk atmaksāt dalības maksas tiem IFAA Pasaules un Eiropas čempionātu dalībniekiem,
kuri šajos čempionātos ir izcīnijuši medaļas vismaz 15 šāvēju konkurencē un/vai uzstādījuši
Pasaules vai Eiropas rekordus. Dalības maksas apmēru noteikt pēc agrās reģistrācijas.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0
Izmaksāt pa 100 eiro EIAC 2022 Eiropas rekordus uzstadījušajiem Kristapam Novadam un
Andrim Kuzņecovam.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0
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c. Iegādāties bultu ātruma mērītāju, lai varētu IFAA sacensībās veikt tehnisko komisiju lokiem
atbilstoši IFAA noteikumu prasībām, uzdot darba grupai atrast piemērotu ierīci un pēc tam
valdē lemt par tās iegādi.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0

4. Citi
a. Par Ģ.Kauliņa iesniegumu par biedra naudas parāda atmaksu - parāda apmērs ir 3 gadi. Šo

gadu nomaksāt līdz 31.jūnijam (kā visiem), un 2 gadus līdz gada beigām. Ja līdz gada beigām
netiks samaksāts, tad tiks lemts par kluba izslēgšanu no federācijas.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0

b. E.Lapsiņa iesniegums par A kategorijas treneru atzinumu, valde lemj pieprasīt pieradījumus
par atbilstību 2013.gada 16.martā LLŠF valdes sēdes pieņemtajiem noteikumiem. Ja tie netiks
iesniegti, tad piešķirt B kategorijas atzinumu.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0

c. Treneru padomes iesniegums - par Lijas Viktorijas Seibutes iekļaušanu jauniešu izlasē -
iekļaut Liju jauniešu uzlasē uz Bukaresti un uzdot treneru padomei uzlabot izlases kritērijus.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0

d. Par izlases krekliem - uzdot M.Vītolam apzināt augošos jauniešus, kuriem vajag kreklus un
sagavot arī reversos (pretējās krāsas) kreklus un šortus.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0

e. Par ātrās apziņošanas kanālu - izveidot Telegram kanālu testa laiku, paziņot klubiem.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0

f. SK AiM Archery iesniegums - izsniegt Nikolajam Siņņikovam federācijas ieteikumu studijām
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0

Sēde tiek slēgta 18.40

Protokolēja:                                                                                                                    A.Zālīte

Valde:
Jānis Jakubanecs
Jeļena Sergejava

Mārtiņš Vītols

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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1.pielikums

Latvijas Loka šaušanas federācijas valdei

LLŠF Apvidus loka šaušanas darba grupas

IESNIEGUMS.

2022.gada 30.maijā

Par dažādiem jautājumiem

1. Reģistrēt WA Pasaules 3D čempionātam Terni, Itālijā izlases normatīvus
izpildījušos sportistus (izpildītie normatīvi skatāmi šeit):

a. Kristaps Novads, LM, pilns finansējums (izpildīts A normatīvs),
b. Marina Rjabkova, BW, daļējs finansējums (izpildīts B normatīvs),
c. Nikolajs Siņņikovs, BM, pašfinansējums (izpildīts C normatīvs), bet tā

kā veidojas MIX komanda, tad izskatīt iespēju apmaksāt vismaz dalības
maksu.

2. Izskatīt iespēju turpmāk atmaksāt dalības maksas tiem IFAA Pasaules un
Eiropas čempionātu dalībniekiem, kuri šajos čempionātos ir izcīnijuši medaļas
vismaz 15 šāvēju konkurencē un/vai uzstādījuši Pasaules vai Eiropas
rekordus. Dalības maksas apmēru noteikt pēc agrās reģistrācijas. Šobrīd
kritērijus Eiropas čempionātā telpās Somijā (EIAC 2022) izpildījuši, (dalības
maksa pieaugušajiem bija 100 EUR):

a. Kristaps NOVADS AMLB (253+226+251=730) 1.vieta (no 10), divi
Eiropas rekordi,

b. Andris KUZŅECOVS AMBB-C (291+268+295=854) 1.vieta (no 2), trīs
Eiropas rekordi.

3. Izskatīt iespēju par federācijas līdzekļiem iegādāties bultu ātruma mērītāju, lai
varētu IFAA sacensībās veikt tehnisko komisiju lokiem atbilstoši IFAA
noteikumu prasībām (piemēram,
http://www.sportssensors.com/products/arrowspeed-radarchron/).

Darba grupas pārstāvji                           Andis Šveicis, Agate Zālīte, Armands Vilisters
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uSZ4bcOib_N3xRgR0yQgXPsodeFukDZ5tZDv-zpcF_Y/edit?usp=sharing
http://www.sportssensors.com/products/arrowspeed-radarchron/

