Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242,
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Valdes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2012.gada 14.martā

Nr.1/2012

Biedrības Latvijas Triatlona Federācija (turpmāk tekstā – “LTF”) valdes sēde Ganību dambī 25d,
Rīgā.
Valdes sēdē piedalās:
1. LTF prezidents Vilnis PRIEDĪTIS;
2. Valdes locekļi:
2.1. Anatolijs Levša;
2.2. Vladimirs Kuzmenko;
3. Valdes locekļu mutiski pilnvarotās personas:
3.1. Ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš, kuru pārstāvēt sevi pilnvarojis valdes loceklis Raivis Veinbergs;
3.2. Deniss Gorba, kuru pilnvarojusi Monika Lemese;
4. Revidents Raimonds Garenčiks;
5. Pieaicinātās personas:
5.1. Ģirts Fogels
5.2. Anna Šteinere, kurai tiek lūgts protokolēt valdes sēdi.
Darba kārtībā:
1. LTF kausa un Latvijas Reitinga 2012.gada nolikuma apstiprināšana.
2. Diskusija un lēmuma pieņemšana par sporta klašu normatīviem triatlonā.
3. Lēmuma pieņemšana par LTF kopsapulces sasaukšanu, tās laika un vietas noteikšana.
4. Vienotas LTF kausa posmu un Latvijas čempionātu sacensību nolikumu formas apstiprināšana.
5. 2012. gada LTF budžeta apspriešana.
1.Pirmais dienas kārtības jautājums: „LTF kausa un Latvijas Reitinga 2012. gada nolikuma
apstiprināšana.”
Vilnis Priedītis izsaka viedokli, ka vajag visās Latvijas Kausa un Latvijas Čempionāta sacensībās likt
sportistam izvēlēties, vai startēt vecuma grupā vai elitē. Šādā situācijā, absolūto čempiona medaļu varētu
izcīnīt tikai elites grupas sportisti.
Vladimirs Kuzmenko iebilda šādai kārtībai.
Pēc diskusijas, kurā iesaistījās visi klātesošie, tika pieņemts lēmums:
„Visās Latvijas Kausa un Latvijas čempionāta sacensībās, izņemot LČ Akvatlonā Jelgavā, LČ olimpiskajā
distancē Jelgavā un LČ sprintā Ventspilī, sportistam būs jāizvēlas, vai startē vecuma grupā vai elitē. LČ
Akvatlonā Jelgavā, LČ olimpiskajā distancē Jelgavā un LČ sprintā Ventspilī, kur elitei un vairumam vecuma
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grupu būs vienādas distances, netiks piedāvāta iespēja startēt elitē un šajās sacensībās LČ titulu piešķirs
absolūtajiem uzvarētājiem. Pārējās sacensībās maksimāli centīsies elitei izveidot garāku distanci, lai tā
nesakristu ar nevienas vecuma grupas distanci.”
Vilnis Priedītis ierosināja - nepieciešams noteikt, ka visās Latvijas kausa un Latvijas Čempionāta sacensībās
drīkst startēt TIKAI licencētie sportisti, izņemot SV un VV grupas (veselības/tautas klase).
Ņemot vērā, ka vairākiem valdes locekļiem bija komentārs, ka ir vairāki sportisti, kas tikai vienu reizi gadā
startē triatlona (akvatlona, duatlona utml.) sacensībās un ka tad, ja viņiem būs obligāti jāpērk licences, viņi
nestartēs un tas ir pretrunā ar LTF mērķi popularizēt triatlonu Latvijā, tika pieņemts lēmums:
„1 reizi sezonā sportists drīkst startēt bez licences! Bet tiklīdz viņš vēlēsies startēt vēl kādās LTF Latvijas
Kausa vai Latvijas Čempionāta sacensībās, viņam būs jāiegādājas sportista licence.”
Vilnis Priedītis ierosināja, ka atbilstoši apstiprinātajām vecuma grupām S un V grupu pārstāvjiem, kuri
reitingā ir TOP20, atļauts startēt tikai SE unVE grupās. Kā arī, ka sacensību organizatoriem ir tiesības palūgt
stiprus S un V grupas sportistus, kas startē reti un neregulāri un tādēļ neatrodas TOP20 Latvijas reitingā,
startēt SE un VE grupās. Kā arī tika aktualizēts jautājums par V60 grupas pārstāvju iespējamo startēšanu
kādās sacensībās V50 grupā.
Pēc diskusijām un dažādu situāciju analīzes tika nolemts:
„SE un VE grupās organizatori ir tiesīgi lūgt startēt S un V grupu pārstāvjus, kuri LTF rangā atrodas 1.-20.vietā, kā arī
citus sportistus, kas startē neregulāri un tādēļ rangā nav tik augstu, bet ir Elites grupas cienīgi.
V60 grupas pārstāvji drīkst startēt V50 grupā, ja konkrētās sacensībās tām ir atšķirīgas distances!!! Par to lūgums
sportistu, informēt konkrēto sacensību organizatoru atsevišķi. LK punktu aprēķins šajā gadījumā un apbalvošana notiks
atbilstoši tai grupai, kurā sportists startē!!!”

Apspriežot Latvijas Reitinga nolikumu, tika nolemts:
„Ka izstrādātais Latvijas Reitinga nolikuma projekts tiek apstiprināts, vienīgi palielinot olimpisko spēļu
koeficentu no 3 uz 4.”
2.Otrais dienas kārtības jautājums: „Diskusija un lēmuma pieņemšana par sporta klašu normatīviem
triatlonā.”
Vladimirs Kuzmenko iepazīstināja sēdes dalībniekus ar izstrādāto sporta klašu normatīvu tabulu un
pamatprincipiem.
Sākotnēji tika diskutēts par to, vai vispār nepieciešams ieviest sporta normatīvus, un tika nolemts, ka:
„Sporta normatīvi ir nepieciešami, lai stimulētu jaunatni mērķu sasniegšanai.”
Pēc šī lēmuma pieņemšanas notika diskusija, cik triatlona veidos/paveidos nepieciešams piešķirt sporta klašu
normatīvus. Tika nolemts, ka:
„Sporta klašu normatīvi nepieciešami tikai triatlonam, nevis tā paveidiem akvatlonam, duatlonam utt. un
normatīvi jāpiešķir 4 pamatdistancēs – supersprints, sprints, olimpiskā distance un garās distances
(ironman, tristar222 utt.). Precīza sporta klašu normatīvu nolikuma izstrāde, atbilstoši nolemtajam, tika
uzticēta Vladimiram Kuzmenko. Garo distanču normatīvu noteikšanā uzdots Vladimiram Kuzmenko
konsultēties ar ironman.lv pārstāvjiem (piem., Romānu Melderi). Normatīvus plānots pieņemt (apstiprināt)
nākamajā valdes sēdē.”
3. Trešais dienas kārtības jautājums: „Lēmuma pieņemšana par LTF kopsapulces sasaukšanu, tās laika
un vietas noteikšana.”
Vilnis Priedītis ierosina, kā ikgadējās kopsapulces datumu noteikt 2012.gada 04.aprīli un kā norises vietu
Ganību dambi 25d.
Anatolijs Levša iebilst, minot, ka šajā datumā nevar ierasties, tādēļ lūdz kopsapulces datumu mainīt.
Vilnis Priedītis ierosina par kopsapulces datumu noteikt 11.aprīli, kuram pārējie valdes locekļi piekrīt.
Tika pieņemts lēmums:
„LTF kopsapulce norisināsies 2012.gada 11.aprīlī Ganību dambī 25d. Plkst.10:00”
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4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: „Vienotas LTF kausa posmu un Latvijas čempionātu sacensību
nolikumu formas apstiprināšana.”
Vilnis Priedītis iepazīstina ar izstrādāto nolikuma paraugu un informē, ka vienotais katru sacensību nolikums
nepieciešams, lai dalībniekiem būtu saprotama un viegli atrodama informācija, kā arī lai tiktu publicēta
precīza informācija par Latvijas kausa izcīņu un Latvijas čempionāta vērtēšanu katrā nolikumā.
Tika pieņemts lēmums:
„LTF kausa izcīņas un Latvijas Čempionāta sacensību nolikumi jāizstrādā uz apstiprinātās nolikuma
formas.”
5. Piektais dienas kārtības jautājums: „2012.gada LTF budžeta apspriešana.”
Vilnis Priedītis iepazīstina ar provizorisko 2012.gada budžeta plānu, kurā kā ienākumi minēti finansējums no
LOK, LSFP, kā arī ienākumi no licenču pārdošanas un atsevišķi ziedojumi no juridiskām un fiziskām
personām, pašvaldībām. Izdevumi plānoti atbilstoši saistībām, kas ir LTF pret starptautiskām organizācijām,
ikdienas darba organizēšanai, mājas lapas uzturēšanai, sportistu dalībai starptautiskās sacensībās un
treniņnometnēs, izlases formastērpu iegādei. Valde nolēma apstiprināt budžeta plāna projektu 2012. gadam.
Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz trīs lpp.

Paraksti:

________________________ Vilnis PRIEDĪTIS
__________________________ Anna ŠTEINERE
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