
LLŠF Valdes sēde
2022.gada 7.martā, sākums plkst.18:00

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Andis Šveicis
Protokolē: Agate Zālīte
Piedalās:

Valde: Jānis Jakubanecs, Andis Šveicis, Mārtiņš Vītols, Jeļena Sergejeva
Klausītāji: Agate Zālīte, Marina Rjabkova, Jānis Bērziņš, Nikolajs Siņņikovs

Dienas kārtība:
1. Apvidus darba grupas sagatavotie kvalifikācijas noteikumi WA 3D Pasaules čempionātam

Itālijā
2. Kvalifikācijas noteikumi WA sacensībām Antālijā, Minhenē un Bulgarijā.
3. Sportiskās kvalifikācijas noteikumu prasību redakcija
4. Par loka šāvēju statusu Baltijas datubāzē, apliecībām u.c.
5. Par federācijas datu glabāšanu un apmaksu
6. Par LSFP kongresa pārstāvi un IFAA kongresu Somijā
7. Dažādi

a. Rezultātu datu pareiza noformēšana un obligāta nosūtīšana federācijai
b. WA aktualitātes
c. Apstiprināts valsts budžeta un VKS ziedojumu finansējums sporta federācijām

2022.gadam

Piedalās 3 no 5 valdes locekļiem - valde ir lemttiesīga.

1. Agate Zālīte informē, ka Apvidus loka šaušanas darba grupa ir sagatavojusi kvalifikācijas
noteikumus dalībai Pasaules 3D čempionātā Terni, Itālijā 2022.gada septembrī -
https://archery.lv/lv/sacensibas/latvijas-izlase/
Valde apstiprina sagatavotos noteikumus.
Par - 4, Pret - 0, Atturās - 0

2. Treneru darba grupa informē par Pasaules kausu Antālijā 18-24.04.2022., Eiropas lielo balvu
Bulgārijā - Jānis Bružis brauc par savu finansējumu, un ar LLŠF finansējumu Dāvis Blāze.
Par - 4, Pret - 0, Atturās - 0
Eiropas čempionāts Minhenē jūnijā lemj sūtīt RM - 3, RM - 1 vai 3, CM - 1, CW - 1
finansējums tiks nodrošināts atbilstoši normatīviem, uzvārdi tiks nosaukti līdz 20.aprīim.
Par - 4, Pret - 0, Atturās - 0

3. Jānomaina I ar T kvalifikācijas noteikumos https://archery.lv/lv/sacensibas/sporta-klases/ un
rekordos.
Par - 4, Pret - 0, Atturās - 0

4. Ja Baltic Ianseo sistēmā šāvējs nav aktivizēts kā aktīvs šāvējs, sacensībās sportists netiks
pielaists. Izdrukāta kartiņa nav obligāti vajadzīga.
Par - 4, Pret - 0, Atturās - 0
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5. Tā kā federācijai uzkrājas daudz datu (īpaši bildes), kurus vairs nav iespēja uzglabāt
bezmaksas servisos valdes kopējai lietošanai un fotogaleriju pieejamībai, tad ieteikums ir
veidot LLŠF kontu Google servisā, kuru arī ikgadēji apmaksāt pārsniedzot noteikto datu
apjomu.
Par - 4, Pret - 0, Atturās - 0

6. Valde pēc diskusijas lemj uz LSFP kopsapulci 17.martā Rīgā nosūtīt LLŠF prezidentu Jāni
Jakubanecs.
Par - 4, Pret - 0, Atturās - 0
LOK ģenerālā asambleja notiks 25.martā attālināti, uz to deliģē Jāni Jakubanecu un Jeļenu
Segejevu.
Par - 4, Pret - 0, Atturās - 0
Uz IFAA kongresu Somijā nav iespēju nevienu nosūtīt, tādēļ valdes pārstāvis plāno piedalīties
attālināti, bet balsstiesības nodot Igaunijas Apvidus loka šaušanas asociācijas (FAAE)
klātienes pārstāvim.
Par - 4, Pret - 0, Atturās - 0

7. Dažādi
a. Valde vēlreiz atgādina par rezultātu datu pareizu noformēšana un obligāta nosūtīšana

federācijai publicēšanai.
i. Pašu gatavotus protokolus sagatavo pēc šiem noteikumiem:

https://archery.lv/lv/federacija/sacensibu-organizatoriem/ Loka šaušanas
sacensību (rezultātu) protokola noformēšanas noteikumi (PDF)

ii. Ianseo protokolos visām ailēm par sacensību vietu, datumiem utt, jābūt
aizpildītiem, jābūt norādīties sacensību tienešiem

iii. Archscorer Edit event sadaļā ir jābūt aizpildītai arī “Judges/Referees”, “Event
organizer” un “Event location” sadaļām, publicēšanai tiek sūtīts PDF fails.

b. Agate Zālīte informē par ikmēneša WA online call aktualitātēm, par obligātajām
licencēm.
https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/Members/WA_IMSSA_insur
ance_information.pdf
A kritērijus izpildījušajiem licences maksa tiks nosegta 100%, B - 50%, tāpat kā
dalības maksas un pārējie izdevumi.

Sēde tiek slēgta 19.05

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

Protokolēja:                                                                                                                    A.Zālīte

Valde:
Andis Šveicis

Mārtiņš Vītols
Jeļena Sergejava
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