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Biedrības Latvijas Triatlona Federācija (turpmāk tekstā – “LTF”) valdes sēde Rīgā.
Valdes sēdē piedalās:
1. LTF prezidents Vilnis PRIEDĪTIS;
2. Valdes locekļi:
2.1. Anna Šteinere;
2.2. Raivis Veinbergs;
2.3. Anatolijs Levša;
2.4. Ainārs Veģeris;
2.5. Kārlis Kalniņš;
2.6. Arvīds Zariņš.
3. protokolē - ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš.
4. Pieaicinātās personas – Vladimirs Kuzmenko
Darba kārtībā:
1. LTF licencētā sportista Vladimira Kuzmenko diskvalifikācijas izskatīšana, sakarā ar
vairākkārtējiem publiskiem, nepatiesiem izteikumiem par LTF masu saziņas līdzekļos.
Pieaicinātā persona V.Kuzmenko.
2. Iepazīšanās ar aktuālo LTF finansiālo situāciju.
3. Izlases dalībnieku līdzšinējo starptautisko startu izvērtējums. (A.Levša, R.Veinbergs)
4. Izlases dalībnieku sagatavotības kritēriju startam starptautiskajās sacensībās apspriešana
(R.Veinbergs)
5. Informācija no ETU kongresa (V.Priedītis)
6. Atskaite par paveikto treniņnometnēs Daugavpilī (A.Levša) un Priekuļos (K.Kalniņš).
7. Rīgas Triatlona sagatavošanas gaita un aktualitātes.
8. Dažādi.
1.
Pirmais dienas kārtības jautājums: LTF licencētā sportista Vladimira Kuzmenko
diskvalifikācijas izskatīšana, sakarā ar vairākkārtējiem publiskiem, nepatiesiem izteikumiem par
LTF masu saziņas līdzekļos.)
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Sakarā ar Vladimira Kuzmenko vairākkārtējām publikācijām masu saziņas līdzekļos
(http://triatlons.lv un http://forum.mtb.lv/). Par minētajām publikācijām un sniegto nepatieso
informāciju izteicās V.Priedītis, A.Levša un R.Veinbergs. V.Priedītis uzsvēra, ka viņa
interesēs nav izslēgt kādu no licencēto sportistu saraksta, bet gan attīstīt triatlonu kopā ar
visiem, tomēr šādas publikācijas un izteikumi grauj LTF reputāciju. Šī jautājuma izskatīšanai
tika pieaicināts V.Kuzmenko un lūgts sniegt paskaidrojumus. Diskusijas beigās tika uzdots
Vladimiram Kuzmenko atsaukt savas nepatiesi sniegtās ziņas līdz 04.07.2014, pretējā
gadījumā viņam tiks anulēta pamatojoties uz „LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS
SPORTISTU LICENCĒŠANAS NOLIKUMS 2014.GADAM” Licence tiek anulēta
gadījumos: 10.1. ja licences saņēmējs pārkāpj saistības ar LTF vai klubu, rupji pārkāpj
sportista ētikas un uzvedības normas.
2. Otrais dienas kārtības jautājums: „Iepazīšanās ar aktuālo LTF finansiālo situāciju.”
Priedītis informēja jaunos valdes locekļus par 2014.gada budžeta izpildi līdz šim brīdim un
plānotajiem izdevumiem un ieņēmumiem.
V.Priedītis uzsvēra, ka pirmajā pusgadā plānotās izmaksas (nometnes, dalība ETU sacensībās)
ir apmaksātas un šobrīd finansu līdzekļi jāsāk pieprasīt no valsts institūcijām Rīgas triatlona
organizēšanai – Rīgas domei un Latvijas sports federāciju padomei (LSFP). Tāpat ir jāsāk
uzrunāt uzņēmēji, kas būtu gatavi sniegt finansiālu atbalstu LTF attīstībai.
Valde apstiprināja līdzšinējo 2014. gada budžeta izpildi.
3. Trešais dienas kārtības jautājums: „Izlases dalībnieku līdzšinējo starptautisko startu
izvērtējums. (A.Levša, R.Veinbergs)”
A.Levša sniedz informāciju par mūsu sportistu galveno startu 2014 Kitzbühel ETU Triathlon
European Championships uz kuru bija devušies kopā seši sportisti. Anatolijs informēja, ka velo
trase esot bijusi diezgan „smaga” ar stāviem kāpumiem un „ātriem” nobraucieniem, kas arī
ietekmējis kopējo rezultātu. Kā labi nostartējušu treneris atzina Timura Mamedova, kā arī
nefinišējuša Kaspara Stivriņa startu. Kaspars pēc atgriešanās no Eiropas Čempionāta ir ievietots
slimnīcā, jo piedzīvoja kritienu pirms otrās „MIX” zonas. Artūra Sprukta startu Levša vēlējās
nedaudz labāku. Labu rezultātu uzrādīja arī Savēlijs Suharževskis savā vecuma grupā uzrādot
desmito rezultātu. Iespējams viņš būtu nostartējis labāk, taču garais ceļš pirms paša starta
iespējams bija nogurdinājis sportistu. Savās vecuma grupās Anatolijs abās distancēs uzrādīja
piekto labāko rezultātu, bet kā pats atzina pievīla tieši velo posms.
R.Veinbergs informēja, ka diemžēl par pārējo sportistu sniegumu nevaram lepoties, jo
Maksimam Nagibinam, Staņislavam Vaipanam, Viktoram Vovruško uzrādītie rezultāti ETU
līmeņa sacensībās nav spīdoši.
V.Priedītis tomēr uzsvēra, ka ETU līmeņa sacensībās ir jāpiedalās un tāpēc arī LTF atbalstīs arī
finansiāli (apmaksājot dzīvošanu un dalības maksu) mūsu sešiem sportistiem 2014 Tartu ITU
Sprint Triathlon European Cup .
4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: Izlases dalībnieku sagatavotības kritēriju startam
starptautiskajās sacensībās apspriešana (R.Veinbergs)
R.Veinbergs uz valdes sēdi bija sagatavojis projektu pamata kritērijiem LTF izlases
dalībniekiem, lai saņemtu atbalstu dalībai ETU un ITU līmeņa sacensībās.
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Pēc asām diskusijām tika panākta vienošanās uz 2015.gadu plānot šādus atlases kritērijus
peldēšanā un skriešanā, kuru kontrole notiktu februāra mēnesī:
Peldēšana 25m baseinā
GRUPA DISTANCE REZUTLTĀTS
Vīrieši
U-23
800m
10:17
juniori
Sievietes
U-23
800m
11:11
juniores
Jaunieši
400m
5:10
Jaunietes
400m
5:40
Skriešana
GRUPA
Vīrieši
U-23
juniori
Sievietes
U-23
juniores
Jaunieši
Jaunietes

DISTANCE REZUTLTĀTS
5000m
16:30
5000m
5000m
17:10
5000m
19:00
5000m
5000m
20:00
3000m
11:00
3000m
12:00

Tika sniegts priekšlikums, ka jaunāki par triatlonā noteikto jauniešu vecumu nevar pretendēt uz
federācijas finansiālu atbalstu izpildot jauniešu normatīvus, bet var tikt uzaicināti piedalīties
federācijas rīkotajās nometnēs jauniešiem kā perspektīvie nākamo gadu jauniešu izlases
dalībnieki, savukārt jauniešu vecuma triatlonisti var pildīt junioru vecuma normatīvus un
piedalīties junioru nometnēs un sacensībās. Izlases kandidātiem obligāti jāierodas uz normatīvu
kārtošanu, izņēmums var būt Latvijas pilsoņi, kas dzīvo, trenējas un strādā ārzemēs- šādā
gadījumā ir jāatsūta video apliecinājums par normatīvu izpildīšanu. (piemēram – Viktors
Vovruško).
R. Veinbergs piedāvāja federācijai izlemt un noteikt 2015. gadam 5. ārvalstu startus Latvijas
izlases dalībniekiem kurus finansiāli atbalstīs, mēnesi iepriekš izvērtējot sportista gatavību šim
startam un tikai tad finansiāli atbalstot (Eiropas čempionāts, Eiropas čempionāts U-23 un
jauniešiem komandām, un vēl 2. Eiropas vai Pasaules kausa posmi junioriem un 2. elitei). Kā
arī izvērtējot sportista gatavību dot izlases dalībniekiem iespēju finansiāli atbalstot startēt
vecuma grupās ITU, ETU sacensības 16-19. gadīgo, un 20-23. gadīgo grupās. Noteikt izlases
dalībniekiem par obligātu piedalīties Latvijas čempionātos
Jauniešiem, junioriem:- supersprintā, sprintā.
U-23, elitei: sprintā, olimpiskajā distancē.
Valde pieņēma zināšanai un turpmākam darbam šos „plānotos” normatīvus 2015. gadam.
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5. Piektais dienas kārtības jautājums: Informācija no ETU kongresa (V.Priedītis)
V.Priedītis informēja LTF valdi par dalību ETU kongresā, kas notika paralēli 2014 Kitzbühel
ETU Triathlon European Championships. Pirmajā dienā ETU sniedz atskaites par budžeta
izpildi, kā arī paveikto darba grupās. Kā vienu no galvenajām atziņām Vilnis minēja, ka gan
ITU gan ETU atbalsta vairāk sacensību organizēšanu. ETU plāno rīkot arī Eiropas sprinta
čempionātu triatlonā, kā arī vairāk uzmanības pievērst jauniešu un junioru startiem. Savukārt
ITU plāno meklēt sadarbību ar garo distanču organizētājiem (IRONMAN).
6. Sestais dienas kārtības jautājums: Atskaite par paveikto treniņnometnēs Daugavpilī
(A.Levša) un Priekuļos (K.Kalniņš).
A.Levša informēja, ka nometne norisinājusies kā plānota. Savukārt K.Kalniņš informēja, ka
nometnes plānus nedaudz patraucēja nelabvēlīgie laika apstākļi (pērkona negaiss, lietus). Tomēr
plānotais peldēšanā tika izpildīts, tāpat arī skriešanā un nometnes beigās arī izdevās iedzīt
nokavēto riteņbraukšanā. Uz nometni tika pieaicināti Latvijas Olimpieši riteņbraucējs
Arvis Piziks un lodes grūdējs Māris Urtāns. Arvis sniedza praktiskus padomus riteņbraukšanā,
savukārt Māris vadīja spēka un izturības treniņu. K.Kalniņš uzsvēra, ka šādas nometnes
jaunajiem sportistiem ir vajadzīgas. Tika sniegts ierosinājums veidot darba grupu, kas spētu rast
idejas par bērnu un jauniešu piesaisti tieši triatlonā.
7. Sestais dienas kārtības jautājums: Rīgas Triatlona sagatavošanas gaita un aktualitātes.
V.Priedītis informēja, ka turpinās aktīvs darbs pie Rīgas Triatlona sagatavošanās gaitas. Tieši
pirms valdes sēdes V.Priedītis un G.Upenieks apmeklēja SWEDBANKU, lai vienotos par
bankas administratīvās ēkas izmantošanu triatlona vajadzībām.
Aktīvi tiek meklēts trūkstošais finansējums.
Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām.
Paraksti:

Vilnis PRIEDĪTIS

Paraksts

Kārlis KALNIŅŠ

Paraksts
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