Latvijas Vingrošanas Federācijas
Mākslas vingrošanas Tehniskās Komitejas
Darba pārskats par 2013. – 2016.gadiem

Atskaites periodā mākslas vingrošanas Tehniskā Komiteja strādāja sekojošā sastāvā:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Liepiņa (LVF viceprezidents, MVTK vadītāja)
N. Sidorova (RVS, MVTK tiesnešu kolēģijas vadītāja)
G. Marjina (RVS)
I. Smelova (Jelgavas pilsēta, MVK "Baltic Flower")
I. Vaivade (RVS)
T. Galaktionova (RVS)
A. Ancīte (Ķekavas novads, ĶNSS)
O. Timofejeva (Jūrmala, Jūrmalas SS)
T. Stepulane (Ogres novads, ONSC)
V. Stūrmane (Olaines novads, Olaines SC)
T. Ņikitina (Liepāja, LKSS)

Tehniskās Komitejas sēdes pārskata periodā tika rīkotas regulāri, pēc apstiprinātā darba
plāna.
Tehniskās Komitejas sēdēs tika izskatīti sekojoši jautājumi:
-

sastādīti un apstiprināti valsts izlases komandas sastāvi seniorēm, juniorēm;
izstrādāti un apstiprināti kritēriji izlases komandas sastāvu noteikšanai;
sacensību kalendārā plāna izskatīšana un apstiprināšana;
izstrādāti un apstiprināti nolikumi valsts sacensībām;
noteikti un apstiprināti valsts sacensību galvenie tiesneši un viņu vietnieki;
sacensību tiesāšanas noteikumu izstrādāšana un apstiprināšana;
noteikti un apstiprināti delegāciju sastāvi startiem ārpus Latvijas;
tika veiktas atskaites par Latvijas izlases komandu dalībnieču piedalīšanos
valsts un starptautiskajās sacensībās;
analizēti un novērtēti starti svarīgākajās sacensībās;
pārskata periodā tika rīkotas tiesnešu apmācības un pilnveidošanas semināri,
kuru eksāmenu rezultātā tika piešķirtas tiesnešu kategorijas. Šo darbu vadīja N.
Sidorova.

Atskaites periodā izlases komandas dalībnieces pārstāvēja Latviju sekojošās
sacensībās:
Sacensības
Eiropas čempionāts

Vieta, laiks
Vīne, Austrija
31.05.13.-02.06.13.

Rezultāti
•
•

2013. gads

Pasaules čempionāts

Kijeva, Ukraina
28.08.13.-29.08.13.

•
•

Eiropas čempionāts

Baku, Azerbaidžāna
09.06.14.-15.06.14.

•
•

2014. gads

Pasaules čempionāts

Izmira, Turcija
18.09.14.-28.09.14.

Eiropas čempionāts

Minska, Baltkrievija
01.05.15.-03.05.15.

•
•
•
•
•

2015. gads
Pasaules čempionāts

Štutgarde, Vācija
07.09.15.-13.09.15.

Eiropas čempionāts

Holona, Izraēla
17.06.16.-19.06.16.

•
•
•
•

•

2016.gads
Aeon Cup
(Pasaules
čempionāts klubiem)

Tokija, Japāna
09.09.16.-11.09.16.

•

LR junioru izlase grupu vingrojumos 13.
vietā(no 24 komandām)
LR senioru izlase komandu cīņā 18. vietā
(no 30 komandām: J. Gamaļejeva, V.
Romanova, N. Januša)
J. Gamaļejeva 29. vieta
N. Januša 66. vieta
LR senioru izlase grupu vingrojumos 13.
vietā (no 21 komandas)
LR junioru izlases komandu cīņā 17.
vietā (no 32 komandām: L. E. Lipkina,
K. Mizūne, A. Leina.)
J. Gamaļejeva 47. vieta
S. Ņikitina 77. vieta
LR senioru izlase grupu vingrojumos 26.
vietā( no 31 komandas)
LR junioru izlase grupu vingrojumos 21.
vietā(no 25 komandām)
LR senioru izlase komandu cīņā 18. vietā
(no 28 komandām: J. Gamaļejeva, S.
Ņikitina, A. Leina)
J. Gamaļejeva 63. vietā
A. Leina 80. vietā
S. Ņikitina 82. vietā
LR junioru izlase komandu cīņā 22. vietā
(no 36 komandām: E. Bogdanova, J.
Fedjuņina, V. Gruzdeva)
LR senioru izlase grupu vingrojuos 16.
vietā (no 16 komandām)
LR apvienotā komanda 11. vietā (no 30
komandām: J. Gamaļejeva, L. E.
Lipkina, J. Fedjuņina)

Labākus rezultātus gūt traucē vājais finansiālais nodrošinājums:
jau gadiem ilgi nav līdzekļu treniņnometņu organizēšanai izlases dalībniecēm;
grūti plānot sagatavošanās darbu sacensībām, jo bieži nav zināms vai būs
līdzekļi vai nē.
Viss darbs tiek balstīts uz treneru entuziasmu. Treneriem ne vien jāsagatavo savs
audzēknis atbildīgam startam, bet arī jāprot atrast finansējumu, lai šis starts varētu notikt.
Nobeigumā vēlos izteikt pateicību treneriem, speciālistiem, Tehniskās Komitejas
locekļiem par kopīgi paveikto darbu šajā laika periodā.

Daiga Liepiņa
LVF MVTK priekšsēdētāja

