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                                                    Biedrības    „ LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS” 

vienotais reģ.Nr. 40008022044 

 

Valdes sēdes protokols nr.8 

 

 2020.gada 06.novembrī. ZOOM platformā. 

 

Valdes sēdi sasaukusi prezidente, Valdes locekļiem paziņojot par sēdi 2020.gada 

1.novembrī e-pastā. 

 

Sēdē piedalās: Lelde Laure, Genādijs Zujevs, Diāna Zaļupe, Maija Actiņa, Māris 

Pravains, Aigars Aglenieks, Baiba Martinsone, sēde ir lemttiesīga. 

 

Sēdes vadītājs: Lelde Laure 

Protokolists:Lelde Laure 

 

Darba kārtībā: 

 

1. LKF Sacensību kalendārs 2021.gadam smaiļošanā un kanoe. 

2. LKF 2021.gada kopējās atlases un noteikumi. 

3. Dažādi. 

 

L.Laure-informē, ka treneru sanāksme sakarā ar pandēmiju nenotiks, bet treneru 

kursi notiks attālināti 06.11.2020. 

 LOK pārtrauc SOK līgumu ar Kasparu Tīklenieku un izvirza uz SOK stipendiju 

Robertu Lagzdiņu. 

 

1.Sacensību kalendārs 2021.gadam. 

 

Datums Sacensības Vieta  

01.05. Pavasara kauss, LR čempionāts garajās distancēs Jelgava 

12.-16.05. PASAULES KAUSS- I , EIROPAS OLIMPISKĀ 

KVALIFIKĀCIJA 

Segeda, Ungārija 

21.-23.05. PASAULES KAUSS – II Barnaula, Krievija 

22.05.  LR Jaunatnes meistarsacīkstes, LR kauss  Brocēni 

03.-06.06. EIROPAS ČEMPIONĀTS Duisburga, Vācija 

11.-12.06. Sudraba airi Limbaži 

18.-20.06. LR Junioru U23 čempionāts(Atlase uz PČ junioriem& U23) Limbaži 
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24.-27.06. EIROPAS ČEMPIONĀTS JUNIORI &U23 Poznaņa, Polija 

26.06.  Veterānu čempionāts Jelgava 

15.-18.07. PASAULES ČEMPIONĀTS JUNIORI & U23 Montemor-O-Velho, 

 Portugāle 

29.-30.07. LR Jaunatnes čempionāts; Studentu universiāde  Brocēni 

02.-07.08. OLIMPISKĀS SPĒLES TOKYO, Japāna 

13.-15.08. LR čempionāts (atlase uz PČ) Limbaži 

….08.??? BALTIC CUP Igaunija 

25.-26.08. 

projekts 

Jaunatnes kauss Limbaži/ Brocēni 

28.08. Daugavpils individuālo sporta veidu skolas atklātais 

čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā 

Daugavpils 

15.-19.09. PASAULES ČEMPIONĀTS COPENHAGEN, Dānija 

02.10. Zemgales maratons, LR čempionāts maratonā Jelgava 

 

2. Atlases. 

 

2.1. Latvijas Kanoe federācijas atlase startam Olimpiskajās kvalifikācijās 

2021.gadā un Olimpiskajās spēlēs 2021.gadā. 

1.Atlase uz Eiropas Olimpisko kvalifikāciju.(k-1 200m vīrieši un   k-1 

1000m vīrieši). 

 21.04.2021. Limbažos. 

*Sportisti cīnās līdz divām uzvarām, vienā dienā. 

*Ja atlasei pieteikušies vairāk par diviem sportistiem: 

a) pirmo reizi brauc visi dalībnieki; 

b) otro reizi arī brauc visi dalībnieki; 

c) trešo reizi (ja tāda vajadzīga) brauc tikai divi dalībnieki, kuri  ieguvuši mazāko 

punktu summu divos braucienos (1v. -1p., 2v.-2 p.,utt) , uzvarētājs tiks noteikts 

pēc izcīnīto punktu skaita, uzvar sportists ,kuram mazāk punktu. Trešajā 

braucienā ir iepēja startēt vairāk par diviem sportistiem,pie vienāda punktu 

skaita. 
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* Atlases uzvarētājs izcīna tiesības pārstāvēt LKF Eiropas Olimpiskajā 

kvalifikācijā un Pasaules kausa pirmajā posmā, bet otrās vietas ieguvējs 

izcīna tiesības pārstāvēt LKF Pasaules kausa pirmajā posmā. 

*Pieteikšanās atlasei līdz 04.01.2021.uz e-pastu canoe@canoe.lv 

*Lai piedalītos atlasē līdz 18.04.2021 jābūt LKF kontā ieskaitītai dalības 

maksai Eiropas Olimpiskajā kvalifikācijā un Pasaules Kausa pirmajā 

posmā. 

* Sportists, kurš izcīnīs Olimpisko ceļazīmi paturēs tiesības pārstāvēt 

Latviju OS bez iekšējās atlases. 

2.Atlase uz Pasaules Olimpisko kvalifikāciju.(k-1 200m vīrieši un   k-1 

1000m vīrieši). 

Atlase uz Eiropas un Pasaules Olimpisko kvalifikāciju(k-2 1000m 

vīrieši, k-1 200m sievietes, k-1 500m sievietes, k-2 500m sievietes, C-1 

1000m vīrieši, C-2 1000m vīrieši, C-1 200m sievietes). 

Notiks 04.05.2021. Limbažos. 

*Sportisti cīnās līdz divām uzvarām, vienā dienā. 

*Ja atlasei pieteikušies vairāk par diviem sportistiem: 

a)pirmo reizi brauc visi dalībnieki; 

b)otro reizi arī brauc visi dalībnieki; 

            c) trešo reizi (ja tāda vajadzīga) brauc tikai divi dalībnieki, kuri  

ieguvuši mazāko punktu summu divos braucienos (1v. -1p., 2v.-2 p.,utt) , 

uzvarētājs tiks noteikts pēc izcīnīto punktu skaita, uzvar sportists ,kuram 

mazāk punktu. Trešajā braucienā ir iepēja startēt vairāk par diviem 

sportistiem,pie vienāda punktu skaita. 

* Atlases uzvarētājs izcīna tiesības pārstāvēt LKF Pasaules Olimpiskajā 

kvalifikācijā un Pasaules kausa otrajā posmā, bet otrās vietas ieguvējs 

izcīna tiesības pārstāvēt LKF Pasaules kausa otrajā posmā. 

*Pieteikšanās atlasei līdz 04.01.2021.uz e-pastu canoe@canoe.lv 

*Lai piedalītos atlasē līdz 30.04.2021 jābūt LKF kontā ieskaitītai dalības 

maksai Pasaules Olimpiskajā kvalifikācijā un Pasaules Kausa otrajā 

posmā (k-1 200m vīrieši, k-1 1000m vīrieši). Pārējām laivu klasēm un 
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distancēm abām olimpiskajām kvalifikācijām un abiem pasaules 

kausiem). 

 

* Sportists, kurš izcīnīs Olimpisko ceļazīmi paturēs tiesības pārstāvēt 

Latviju OS bez iekšējās atlases. 

2.2. PROJEKTS. 25.05. Atlase uz Eiropas junioru U23 čempionātu - Limbažos. 

2.3. 18.-20.06. Atlase uz Pasaules junioru U23 čempionātu – Limbažos. (sacensību 

laikā) 

2.4. 13.-15.08. Atlase uz Pasaules čempionātu. Limbažos (Sacensību laikā). 

2.5. Projekts -Atlase uz Eiropas čempionātu- Pasaules kausos. 

2.6. Projekts-  Atlase uz Olympic hope: 

    1.etaps- Jaunatnes meistarsacīkstes 

       2.etaps-  Sudraba airi 

      3.etaps- Junioru čempionāts 

      4.etaps- Jaunatnes čempionāts 

3.Dažādi. 

Pieņemts:  

1.No LR čempionāta izņemts k-1, c-1 5000m, iekļaujot to piem. Jelgavas čempionātā. 

2.No LR čempionātu programmas izņemt k-4, c-4 1000m, arī no Junioru čempionāta. 

3.Jaunatnes sacensībās sportistus brīdināt, mācīt, nediskvalificēt- ļoti stingri skatīties 

noteikumu ievērošanu junioriem un pieaugušajiem. 

4. LR čempionātos 1.maijā un 2. Oktobrī braucieniem jānotiek atsevišķi. Apbalvo 

pirmo finišējušo- proti ja uzvar juniors viņš saņem arī medaļu, kā pieaugušais. 

 

3.1. LKF Valde apstiprina LKF Ētikas komisijas lēmumu par Ojāru Burkovski. 

Nolemts nosūtīt to Ventspils sporta skolai ‘’ Spars’’ 
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Sēdes vadītājs                 _______________                   Lelde Laure 

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 

 

Protokolists                         _______________                  Lelde Laure                  

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 


