Latvijas Kanoe Federācijas
Airēšanas slaloma apvienība
Valdes sēdes protokols nr. 20180411-1
Rīgā, 2018. gada 11. aprīlī
Sēdes sākums 9:00
Sēdes vadītājs- Aivars Rodčenko
Protokolists- Līva Luriņa
ASA valde - Aivars Rodčenko (ASA vadītājs), Aivars Misiņš (ASA valdes loceklis), Mārcis Laidiņš
(ASA valdes loceklis), Ivars Sīmanis (LKF prezidents)
Sēdes dalībnieki – Līva Luriņa,
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1.
  Līgumiskās  attiecības  ar  Elenu  Usovu    
Tiek veidotas līgumsaistības uz brīvprātības pamata ar Elenu par tiesnešu darba attīstību,
strukturēšana un darba organizāciju.
2.
LKF  ASA  licencēšanas  noteikumi  
Vienbalsīgi tiek apstiprināti LKF ASA licencēšanas noteikumi, kas nosaka maksāšanas
kārtību un apjomu, pievienoti pielikumi: licencēto sportistu saraksta forma, iesniegums no
vecākiem un iesniegumu no individuālajiem sportistiem.
3.
Termiņu  pagarināšana  
2018. gadā licencēto biedru saraksu iesniegšanai tiek pagarināts licencēšanas noteikumu 8.
punktā minēto termiņu līdz 13. aprīlim.
4.
ASA  atbildības  struktūra  (līgumiskās  attiecības)  
Par tiesnešu darbu tiks slēgts līgums ar Elenu Usovu, par jaunatnes izlases vadīšanu ar
Aigaru Auznieku.
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Tiek izvēlēti pretendenti, ar kuriem tiks vestas pārrunas un veidota līgumiska sistēmapreses pārstāvi Jutu Murziņa, foto/ video speciālistu Jānis Dziļumu, atbildīgo par mājaslapu un
sociālajiem tīkliem Juta Murziņa, ranga tabulas veidotājs Toms Karlivāns. Līgumiskās attiecības
tiek veidotas arī ar Rīgas Airēšanas klubu par sacensību organizēšanu.

5.
Latvijas  Klubu  čempionāta  rīkošana  
Vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums, ka Latvijas Klubu čempionāts tiek rīkots kopā ar Latvijas
Jaunatnes čempionātu un kausu, tiks ņemti vērā rezultāti gada griezumā. Tiks labots sacensību
kalendārs. Par atbildīgajiem šī čempionāta rīkošanā tiek izvēlēti Aivars Misiņš un Aivars Rodčenko.
6.

-

-

Sacensību  organizēšanas  līgums  starp  ASA  un  RAK  (prasības)  

Tiek noteikti punkti, par ko tiks slēgta vienošanās un veidots gala līgums:
Pieteikšanās laiki;
Dalības maksa (maksimālās);
Tiesnešu nodrošinājums (skaits, kvalifikācija, apmaksa, ēdināšana);
Tehniskais nodrošinājums (starta/finiša iekārta, laika mērīšanas iekārta, rācijas,
apskaņošana, komentētājs, TV, teltis (tiesnešu, starta, finiša), printēti/e-pasta rezultāti pēc
sacensībām, balvas, dalībnieku nummuri (līderu numuri), laivu kontrole, utt.)
Strukturēta sacensību programma, plāns (iesildīšanās, tiesnešu sananāksmes, starta laiki,
nummuru izsniegšana komandas parstāvjiem, parādes, noslēguma sanāksme, utt.);
Karogs un himna;
LKF ASA telts (ēdināšana, info, utt.)

7.
ASA  sacensību  nolikumi  
Vienbalsīgi tiek balstos, ka LKF ASA sacensību dokumentāciju, t. sk., nolikumus var
apstiprināt tikai ASA vadītājs Aivars Rodčenko.
8.
LKF  ASA  noteikumi,  lai  pieteiktos  ICF  sacensībām  
Tiek izstrādāts nolikums, kas paredz kārtību, kā jāpiesakās ICF sacensībām. Vienbalsīgi tiek
apstiprināts.
9.
Izdevumu  segšana  tiesnešiem  
Tiek izskatīta iespēja segt daļu no izdevumiem tiesnešiem, kas piedalās starptautiskajās
sacensībās.

Sēdes noslēgums 14:00
Sēdes vadītājs
Protokolists
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