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Nr. 5
Sēdes sākums:

plkst. 12.00, Grostonas iela 6b, Rīga

Sēdes dalībnieki:

LNF prezidents Guntars Roga, prezidija locekļi: Aldis Mednis, Dace
Balaka, Valdis Čunka, Imants Ločmels, Guntis Bucenieks, Ivars Puida,
Ilmārs Strakšs, Liāna Krastiņa

Sēdes vadītājs:

Guntars Roga

Protokolē:

Dace Balaka

Darba kārtībā:
1. Sēdes protokolētājs.
2. Finansu atskaite (G.Roga)
3. Interneta lapa (D.Balaka)
4. Starptautiskie turnīri (V.Čunka)
5. Klubu un biedru apkopojums.(L.Krastiņa)
6. Treneri (G.Roga)
7. Tiesneši
- Tiesnešu apkopojums
- Tiesnešu rīkotie semināri (kvalisifikācija)
- Jaunu tiesnešu piesaiste
- Jaunu noteikumu apstiprināšana 2015-2016 gadā.
- Antidopings
LR komandu čempionāts. 2015. Gads. (G.Bucenieks)
- Augstākā līga (G.Bucenieks)
- 1 līga (I.Puida)
- 2 līga (I. Strakšs)
- Augstākā līga sievietēm (L.Krastiņa)
8. LR jauniešu čempionāts 2015.gads (A.Mednis)
9. LR dubultspēles novusā (A.Mednis)
10. Apbalvojumi (G.Roga)
- Medaļas
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- Diplomi
- Pateicības raksti
11. Jauni turnīri 2015. gadā.
- Jaunieši 17.10.2015.
- Priekšsacīkstes komandu čempionātam vīriešiem 2016. gadam. 31.10.201514.11.2015.
- FINSO turnīrs invalīdiem. 23.05.2015.
12. Inventārs.
- Federācijas kauliņi LR čempionātiem.
13. Dažādi jautājumi.
FINSO
- Ķekava
- Jēkabpils
1. Sēdes protokolētāja apstiprināšana
Lūdzu balsot, lai par sēdes protokolētāju apstiprināt Daci Balaku.
G.Roga
Balsojums Par – 7, pret – 0, atturas – 2
2. G.Rogas atskaite par finansu jautājumiem
Ar 2014.gada finansu datu apkopojumu varat iepazīties pielikumā.
Pamatojoties uz 2014.gada darbības rezultātiem, LSFP 2015.gadā
piešķirs konkrētu summu, kura mums gada laikā jāapgūst.
G. Roga
Ar šo sezonu ir iespējams atsākt maksāt par w-lapas administrēšanu 45
eiro mēnesī. Lūdzu veikt balsojumu.
Balsojums Par – 7, pret – 0, atturas – 2
3. Par jaunas w-lapas izstrādi.
Tiek prezentēta w-lapas jaunā versija.
G. Roga
Ir noslēgta vienošanās par w-lapas izveidi un šobrīd varam iepazīties ar
šī brīža izskatu.
Valdes dalībniekiem ir nosūtītas w-adreses, lai visi var redzēt jauno
D.Balaka
versiju un sniegt komentārus un ieteikumus.
4. Starptautiskie turnīri.
Šobrīd intensīvi piedalāmies starptautiskajos turnīros.
V.Čunka
Par Vācijas turnīru ir atsauksmes, ka varēja būt labāka organizatoriskā
puse. ASV turnīra dalībnieku skaits neliels. Šobrīd ir informācija par
turnīru Pēterburgā un Viljandē.
Par novusa Olimpiādes norises kārtību šobrīd nav informācijas.
5. Klubu un biedru apkopojums.
.Apkopojot informāciju par LNF biedriem un novusa entuziastu kopējo
L.Krastiņa
skaitu ir zināmas problēmas. Vairāki klubi ir pasīvi iesniedzot
informāciju par savu dalībnieku sastāvu.
6. Kvalificēti treneri.
Iepriekšējā sezonā treneru apmācības kursu apguva J.Kiriks un
G.Roga
V.Rubenis. Šobrīd kvalifikācijas apliecības vēl nav saņemtas. Turpmāk
organizējot darbu ar jauniešiem kvalificēts treneris būs nepieciešams.
Šobrīd nevaram balsot par konkrētu kandidatūru. Iespējamie
pretendenti ir jāizvērtē, pirms apmācībām jāslēdz līgums. Lūdzu balsot
vai LNF nepieciešams kvalificēts speciālists trenera darbam.
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 1
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7. Tiesneši
I.Puida
G. Roga

A.Mednis

G. Roga

Par tiesnesi var būt tikai tāds cilvēks, kurš ir iemācījies noteikumus un
nokārtojis eksāmenu.
Mums ir liels tiesnešu saraksts, kurš patiesībā nav reāls. Ir jāpalielina
tiesnešu atbildība, viņiem jāpievērš lielāka uzmanība disciplīnai un
kārtībai sacensību laikā. Ir jānoorganizē vismaz divas tiesnešu
apmācības gadā.
Esmu piekritis nodarboties ar noteikumu izmaiņu procesa vadību.
Šobrīd ir jāinformē spēlētāji, ka lūdzam iesūtīt ieteikumus par
nepieciešamajām izmaiņām.
Antidopinga jautājums mums kļūst aktuāls, bet uz doto brīdi iesaistīties
oficiālajās kustībās mums ir finansiāli neadekvāti.

7.1. Komandu čempionāts
G.Bucenieks Komandu čempionātā tika izpildītas 4 meistaru sporta klases un 11
meistarkandidātu sporta klases.
Ir prasības, kuras jāņem vērā, organizējot LR čempionātu posmus. Pēc
G. Roga
iespējas nedrīkst manīt sacensību datumus vai spēļu dienu plānot
svētdienā.
8. Jauniešu čempionāts
Ir novadīts LR čempionāts jauniešu konkurencē. Dalībnieku skaits
A.Mednis
adekvāts šī brīža situācijai. Ir izveidota vide atskaite. Nākošajā gadā
jāizvērtē vecākās grupas iekļaušana turnīrā.
9.Dubultspēļu čempionāts
Dubultspēļu čempionāts pamatā noris saskaņā ar kalendāro plānu.
A.Mednis
10. Apbalvojumi
Tiek prezentētas 2015.gada medaļas un diplomi.
G.Roga
11. Jauni turnīri
G.Roga
Balsojums
G.Roga

Balsojums
G.Roga
Balsojums
12. Inventārs
G.Roga
Balsojums
13. Dažādi.
G.Roga

Ir priekšlikums papildināt sacensību kalendāru ar jauniešu komandu
čempionātu.
Par – 9, pret – 0, atturas – 0
Ir priekšlikums komandu čempionātā vīriešiem izveidot stabilu otro
līgu. Gada noslēgumā jānotiek atlases spēles uz otro līgu jaunām
komandām
Par – 7, pret – 0, atturas – 2
N.Čaiko vadībā Ozolniekos 23. maijā paredzēts starptautisks novusa
turnīrs invalīdiem. Vai LNF atbalstīs šo pasākumu?
Par – 9, pret – 0, atturas - 0
Lai uzlabotu spēļu kvalitāti ir priekšlikums izgatavot 14 kauliņu
komplektus un izmantot LR čempionātos.
Par – 9, pret – 0, atturas - 0
Sākam gatavoties šī gada starptautiskajiem turnīriem. Vasaras posms
paredzēts Ķekavā. Rudens posma sacensību vieta nav apstiprināta, tiek
izskatīts Jēkabpils piedāvājums.

3

G.Roga

Balsojums

30.maijā LNF kopsapulce. Lai palielinātu LNF biedru interesi
piedalīties šajā pasākumā iespējams pirms sēdes novadīt sacensības.
Izvirzu šo jautājumu balsošanai.
Par – 9, pret – 0, atturas - 0

Sēde beidzas plkst. 11.00.
Sēdes vadītājs

__________________________ Guntars Roga

Protokolēja Dace Balaka
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