
LLŠF Valdes sēde
2021.gada 5.jūlijā, sākums plkst.17:30

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Andis Šveicis
Protokolē: Andis Šveicis
Piedalās:

Valde: Jānis Jakubanecs, Andis Šveicis, Mārtiņš Vītols, Jeļena Sergejeva
Klausītāji: Agate Zālīte, Jānis Bērziņš, Juris Novožilovs, Marija Antonova, Marina
Rjabkova, Jeļena Kononova.

Dienas kārtība:
1. Jauniešu izlase uz Pasaules čempionātu Polijā.
2. Elektroniski pieņemto lēmumu apstiprināšana.
3. Foruma slēgšana.
4. Federācijas kalendārs un LSFP finansējums
5. Semināru un kursu organizēšana.
6. Dažādi:

a. Apvidus darba grupas iesniegums.
b. Finansu darba grupas iesniegums

Piedalās 4 no 5 valdes locekļiem - valde ir lemttiesīga.

1. No Treneru darba grupas saņemts ziņojums, ka A normatīvu ir izpildījuši 3 jaunieši -
Romans Sergejevs, Madara Spāģe un Gļebs Kononovs. Diemžēl Kintija Laima
Trinkūna nav izšāvusi augstāku rezultātu kvalifikācijā Baltijas čempionātā vai
Kurzemes bultā.
Valde nolēma tā kā termiņi vēl atļauj, tad pārcelt lēmuma pieņemšanu par komandu
uz nākamo pirmdienu, ar ierosinājumu veikt kontrolšaušanu, lai noskaidrotu vai ir
iespējams, kāda no kadetēm ir gatava šaut junioru kategorijā 70m, lai sastādītu RJ
mix komandu un precizēt jautājumus par līdzbraucējiem un finansējumu.

2. Apstiprināt iepriekš elektroniski pieņemtos lēmumus par sacensību datumu maiņu un
Covid protokola izmaiņām, papildinot Covid protokola veidlapu ar piezīmi:
“Veidlapa tiek iznīcināta pēc 14 dienām”.
Par - 4, pret - 0, atturās - 0.

3. Notiek diskusija par un pret foruma slēgšanu. Argumenti par slēgšanu: ļoti daudz
negāciju, svešu cilvēku acīs izskatamies šausmīgi, jaunie šāvēji ieraugot diskusijas
pat nesāk šaut, informācijai jābūt koncentrētai vienā vietā nevis izmētāti, Agate
atsakās no foruma administrēšanas un vairāki sacensību organizatori atsakās pieņemt
atteikumus no sacensībām forumā. Argumenti pret slēgšanu: ir nepieciešama
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atgriezeniskā saite, ērti veikt atteikšanos no sacensībām.
Lēmums: Pārstrādāt forumu ieviešot striktus noteikumus (gan komentāros, gan
lietotāju vārdos), meklēt administratoru un ja neizdodas, tad lemt tālāk.

4. Notiek diksusija par 2022.gada kalendāra koncepciju, lai iegūtu vairāk LSFP punktus
un atbilsoši - finansējumu.
Lēmums: Uzdot finansu darba grupai izpētīt iespējas un LSFP vērtēšanas sistēmu.

5. Agate Zālīte ir piedāvājusi novadīt vebināru par IFAA noteikumiem loka šāvējiem, jo
informācija jau ir sagatavota un tika prezentēta kluba biedriem, datums tiks precizēts.
Ir nepieciešams seminārs WA tienešiem kategorijas atjaunošanai, kas visiem
tiesnešiem ir beigušās kategorijas un ir nepieciešams atsvaidzināt zināšanas.
Kandidāti apmācību veikšanai ir Ringa Baltrusaite (IJ) un Agate Zālīte (CJ).
Lēmums: Organizēt semināru IFAA šāvējiem un sarunās ar Agati ir panākta
vienošanās, ka tā kā Ringa dodas tiesāt Tokiju 2021, tad Agate ir piekritusi novadīt
semināru un veikt testus, lai atjaunotu tiesnešu kategorijas, ja būs kāds, kas palīdz to
paveikt.
Par - 4, pret - 0, atturās - 0.

6. Dažādi
6.1. Apvidus darba grupas iesniegums:

6.1.1. “Apstiprināt Apvidus loka šaušanas darba grupas vārdisko sastāvu -
Andis Šveicis (valdes loceklis, darba grupas vadītājs), Armands
Vilisters, Agate Zālīte.”
Par - 4, pret - 0, atturās - 0.

6.1.2. “Nesarežģīt (IFAA) lokšāvēju dzīvi - likvidēt LLŠF noteiktās IFAA
tiesnešu kategorijas pamatojot to ar to, ka: IFAA sistēmā nepastāv
tiesneši nekādā sacensību formātā, ne līmenī: atbilstoši IFAA
noteikumiem noteikt trases kapteini (field captain) (organizatoru, kurš
izliek/inspicē trasi) par atbildīgo trases atbilstībai IFAA sacensību
noteikumiem; Noteikt, ka tehnisko komisiju veic vismaz divi
pieredzējuši loka šāvēji (vēlams no dažādiem klubiem) katrās
sacensībās; Noteikt turnīra direktoru (tournament director) par atbildīgo
par loka šaušanas drošības noteikumu, sacensību nolikuma, valsts,
Federācijas un IFAA noteikumu ievērošanā; Minēto personu
vārdiskajam sastāvām ir jābūt minētam sacensību rezultātu protokolā
un/vai nolikumā.”
Par - 4, pret - 0, atturās - 0.

6.1.3. “Novirzīt 2021.gada budžetā minēto finansējumu tautas sportam
Igaunijas Apvidus loka šaušanas asociācijas izstrādātās rezultātu
sistēmas ARCH[SCOR]ER apmaksai, lai tajā pievienotu Latvijas loka
šaušanas klubus, ar iespēju pievienot IFAA sacensību nolikumus,
rezultātus, iespēju reģistrēties sacensībām, fiksēt Latvijas un
individuālos rekordus u.c. tadējādi pārejot no neskaitāmajiem Excel
failiem uz vienotu sistēmu, ceļot tautas sporta prestižu un atvieglot
darbu sacensību organizatoriem un darba grupai.”
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Pēc apspriedes par sistēmas plusiem un mīnusiem ir pieņemts lēmums
atbalstīt finansējuma novirzīšanu, jo pārrunās ar Igaunijas Apvidus loka
šaušanas asociāciju ir panākta vienošanās, ka Latvijas klubu
pievienošanu var veikt pirms rēķina apmaksas un maksājums var tikt
sadalīts.
Par - 4, pret - 0, atturās - 0.

6.2. Finansu darba grupas iesniegums:
Apstiprināt darba grupas vārdisko sastāvu: darba grupas vadītājs/valdes
loceklis Maksims Čerkasovs, sastāvs - Marija Antonova, Jeļena Kononova.
Par - 4, pret - 0, atturās - 0.

Sēde tiek slēgta 19.10

Protokolēja A.Šveicis
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