Latvijas Kanoe Federācijas
Airēšanas slaloma apvienības

Valdes sēdes protokols nr. 04/03/2017
Baldonē, 4.03.2017.
Sēdes sākums 15:40
Sēdes vadītājs- Aivars Rodčenko
Protokolists- Santa Krauja
ASA valde - Aivars Rodčenko(ASA viceprezidents), Aivars Misiņš(ASA valdes loceklis), Mārcis Laidiņš
(ASA valdes loceklis), Ivars Sīmanis(LKF przidents)
Sēdes dalībnieki - Juris Kurvins(SK “Atvars”), Aigars Auznieks(SK “Atvars”), Egons Grāvītis(Baldones
Airēšanas klubs), Ieva Škubure (Nīcas attīstības biedrība), Santa Krauja (Ādažu Airēšanas klubs).

DARBA KĀRTĪBA:
1) Airēšanas slaloma sacensību kalendāra apstiprināšana, sacensības
2) Ranga tabula
3) LKF administratīvā resursa izmantošana, atbildību sadale ASA
4) Licencēšana
5) Tiesneši

DARBA GAITA:
1. Sacensību kalendārs
Aktuālais ASA sacensību kalendārs tiek vienbalsīgi apstiprināts.
Nepieciešams nosūtīt Liepājas domei vēstuli no LKF par to, ka LKF ASA atbalsta SK “Atvars”
rīkotās sacensības un darbību Liepājā.
RAK Liepājas čempionāta norises nodrošināšanai iedod SK “Atvars” trases būvei
nepieciešamās stangas un vārtus.
Nepieciešams uzzināt par Lietuvas sportistu dalību vietējā mēroga sacensībās. Aivars Misiņš
tuvākajās sacensībās noskaidros no Lietuvas treneriem.
Jāizsūta Lietuvas airēšanas federācijai no LKF oficiāls ielūgums piedalīties vietējā mēroga
sacensībās.
Iespējams jūlija beigās Ozolnieku airēšanas klubs organizēs airēšanas slaloma sacensības
Ozolniekos.
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2.Ranga tabula.
2016. gada ranga tabula ir informatīva.
Par 2017. gada ranga tabulu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ranga tabula tiek veidota no 6 sacensībām: Latvijas kausa 1., 2., 3. un Fināla posma,
Latvijas Čempionāta un Alda Kļaviņa piemiņās sacensībām;
Veidojot rangu tiek ņemtas vērā 4 no 6 sacensībām, kurās sportists sasniedzis labāko
rezultātu;
Rangā ietilpst tikai Latvijas sportisti;
Ranga tabulu sāk veidot sākot no Latvijas kausa 1. posma;
Ranga tabula ir “slīdoša”;
2018. gadā, sākot jau no pirmajām sacensībām, tabulā visu laiku būs 6 sacensības (tiks
ņemtas vērā arī sacensības no 2017. gada, vecākās atmetot);
Punktu sistēma tiks saglabāta tāda pati kā 2016. gada ranga tabulā izmantotā, pārņemta no
ICF;
Ja sportistiem ir vienāds punktu skaits, lai izšķirtu vietu ranga tabulā secīgi ņem vērā šādus
rādītājus:
1) Vieta Latvijas čempionātā;
2) Sportistu savstarpejā vieta pēdējajās ranga ieskaites sacensībās, kurās startējuši
sportisti ar vienādo punktu skaitu;

Sacensībās ranga līderim katrā laivu klasē būs speciāls ranga līdera numurs. Aivars Misiņš
izgatavos 4 dzeltenos ranga līdera numurus.
Var piedāvāt iespēju uzņēmējiem izvietot savu logo uz ranga līderu numuriem.
Pēc katrām sacensībām ranga līderi tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.
2017. gadā tiks veidota arī Jaunatnes ranga tabula kurā ir 7 sacensības, pēc 5 labākajām tiks
noteikta vieta.
Jaunatnes ranga tabulā ietilps arī visas Latvijas vietējā mēroga sacensības un tabula būs
“slīdoša” (piemēram, pēc septītajām sacensībām (Latvijas čempionāta) ranga tabulā vairs netiks
ņemts vērā pirmās sacensības- Latvijas kausa 1. posms. Pēc astotajām(Lucavsalas kausa U-18)Latvijas kausa 2. posms, utt.).
3. Administratīvo resursu izmantošana
Nākamajā LKF virsvaldes sēdē jāizvirza jautājums par LKF mājas lapas pārveidošnu, lai tā
atbilstu Latvijas sporta federāciju padomes (LSFP) prasībām un būtu pievilcīga arī ikdienas
apmeklētājiem.
No LSFP jānoskaidro kritēriji, pēc kādiem tiek noteikts LKF piešķirto finansiālo līdzekļu
apjoms, lai šos kritērijus varētu piemērot arī LKF finansiālo līdzekļu sadalē starp GA un ASA.
Visa iepriekšējā ASA dokumentācija jāpārvieto uz Olimpisko centru, uz LKF biroju.
Nepieciešams izskatīt iespēju izveidot elektronisko pieteikšanās sistēmu ASA sacensībām.
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Jāizveido kopējo e-pasta adresi, uz kuru tiktu sūtīti pieteikumi uz visām sacensībām, lai
atvieglotu pietikšanās procesu sacensībām.
4. Licencēšana
No šī gada tiek ieviestas elektroniskās licences sportistiem.
Šobrīd licencēto sportistu sarakstā ietilpst sportisti, kas 2016. gadā ir piedalījušies Latvijas
čempionātā, Latvijas IV Olimpiādē un Latvijas jaunatnes čempionātā.
Katram klubam uz e-pastu s.krauja@gmail.com jāiesūta sportistu saraksts, kuri nav
piedalījušies iepriekš minētajās 2016. gada sacensībās. Nepieciešamā informācija: vārds, uzvārds,
dzimšanas gads, laivu klase/klases.
2017. gadā licences maksa ir noteikta 1 eur uz gadu, tā būs jāsamaksā pirmajās Latvijas
sacensībās kurās sportists piedalās.
Nepieciešams izveidot nolikumu licencēšanai, kurā noteikta licencēšanas kārtība un arī
izskaidroti mērķi, ko panāks ar licencēšanu (statistikas veidošana, rangā tiek iekļauti tikai licencētie
sportisti, LKF organizētajās sacensībās kopējā ieskaitē tiek vērtēti tikai LKF licencēti Latvijas
sportisti).
Mārcis Laidiņš noskaidros iespējas izveidot elektroniskās licences. Aivars Misiņš Mārcim
nosūtīs ICF licenču paraugu.
Santa Krauja atbildīga par sportistu saraksta izveidošanu.
5. Tiesneši
Tā kā Santa Krauja un Kaspars Pakers 2016. gadā ir nokārtojuši starptautisko tiesnešu
sertifikāciju, viņi ir noteikti kā galvenie rīkotāji airēšanas slaloma tiesnešu semināram Latvijā.
Nepieciešams izveidot prezentāciju, praktisko uzdevumu un sertifikācijas testu.
Ir jānosaka semināra datums.
Visu klubu vadītājiem ir jāinformē sportistu vecāki, sportisti un citi interesenti par iespēju
apmeklēt šādu semināru. Pašiem treneriem arī ieteicams piedalīties šajā seminārā, lai uzzinātu
aktuālos airēšanas slaloma noteikumus.
Katrs klubs izvirza dalībniekus uz e-pastu s.krauja@gmail.com.
Pēc semināra datuma noteikšanas, visiem klubiem tiek izsūtīts ielūgums dalībai seminārā.
Izveidot tiesnešu sarakstu, kuriem pirms sacensībām tiktu izsūtīts piedāvājums tiesāt
sacensības.
Izskatīt iespēju katrās sacensībās noteikt vienu cilvēku par galveno tiesnesi.
6. Citi jautājumi
- Nepieciešams cilvēks, kurš ASA vārdā rakstītu par notikumiem airēšanas slalomā dažādos
portālos un sociālojos tīklos, piemēram, Facebook. Piedāvāt šo darbu Kasparam Pakeram. Ieteikt
arī citus cilvēkus šim darbam.
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- Nākamajā LKF virsvaldes sēdē tiks izvirzīts jautājums par iespēju pieņemt darbā LKF
sekretāru, kurš ikdienā būtu LKF birojā un padarītu tekošos darbus.
- Sacensību dalībniekiem, kuri pieteikumu nav iesūtījuši līdz noteiktajam laikam, par dalību
sacensībās ir jāmaksā dubulta dalības maksa.

Sēdes noslēgums 16:50
Sēdes vadītājs

Protokolists
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