Latvijas Vingrošanas Federācijas
Mākslas vingrošanas nodaļa

Tehniskas komitejas sēdes protokols Nr. RG 2022/02
2022.g. 17.janvārī
Sēdē piedalās: Irina Smelova, Daiga Liepiņa, Tatjana Stepulāne, Olga Gusarčuka, Olga
Timofejeva, Natālija Sidorova, Tatjana Ņikitina, Estere Repke.
Sēdē nepiedalās: Viktorija Bērziņa.
Citi: Sēdi vada: Irina Smelova.
Sēdi protokolē: Estere Repke.
Vieta: piedalījās attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību - ZOOM online
platforma.
Sēdes darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.

Nikolas Vasiļjevas (LKSS) dalība Pasaules izaicinājuma kausā Pamplonā, Spānijā.
Reitinga veidošanas principi.
Reitinga sacensības 5.sp.kl. jaunākajai grupai/pre-juniorēm, juniorēm un seniorēm.
Valdē pieņemtie lēmumi.
Dažādi.

Sēdes darba gaita:
Nikolas Vasiļjevas (LKSS) dalība Pasaules izaicinājuma kausā Pamplonā, Spānijā.
Runā I. Smelova. Sakarā ar to, ka Nikola Vasiļjeva (LKSS) ir iekļauta Latvijas junioru izlasē, bet
Pasaules izaicinājuma kausā piedalās tikai senioru sp.klases vingrotājas, vingrotāja šīm sacensībām
kvalificējusies nav.
I. Smelova piedāvā sekojošus variantus :
1. Liegt N. Vasiļjevai piedalīties šajās sacensībās;
2. Pēc pirmajām aizvadītajām sacensībām pārskatīt rezultātus un atbilstoša rezultāta
gadījumā atļaut N.Vasiļjevai piedalīties.
Lēmums: Pēc sacensībām Baltic Flower 2022 lemt par N.Vasiļjevas dalību Pasaules
izaicinājuma kausā Pamplonā, Spānijā.
Balsojums: “par”- 7, “pret”- 0, “atturas”- 1.

1.

Reitinga veidošanas principi.
Runā I. Smelova. Tiek izskatīts jautājums par gradācijas sistēmu veidojot reitingu. Izskan
priekšlikums izmantot punktu sistēmu vai arī izmantot divu augstāko vērtējumu (ballu) summu.
Lēmums: Reitingu veidot izmantojot divu augstāko vērtējumu (ballu) summu.
Balsojums: “par”- 9, “pret”- 0, “atturas” - 0.
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2.

Reitinga sacensības 5.sp.kl. jaunākajai grupai/pre-juniorēm, juniorēm un seniorēm.
Runā I. Smelova. Ņemot vērā to, ka vecākajām vingrotājām nepieciešami pietiekoši augsti
griesti, tiek piedāvāts par reitinga sacensībām noteikt sacensības, kuras norisinās prasībām atbilstošās
sporta hallēs, reitingā ņemot vērā divus augstākos rezultātus. Savas rīkotās sacensības piedāvā O.
Timofejeva, I. Smelova, T. Stepulāne un T. Ņikitina.
Lēmums: Par reitinga sacensībām pre-juniorēm noteikt Ogres pilsētas atklāto čempionātu,
Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu atklātās meistarsacīkstes un Libavas kauss. Par reitinga
sacensībām juniorēm un seniorēm noteikt “Baltic Flower” 2022, Ogres pilsētas atklāto
čempionātu un Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu atklātās meistarsacīkstes. Reitingā tiek
ņemti vērā divi augstākie rezultāti.
Balsojums: “par”- 8, “pret”- 0, “atturas”- 0.

3.

Valdē pieņemtie lēmumi.
Runā I. Smelova.
• Turpmāk LVF sacensībās noteikts pacelt dalības maksu uz 35EUR.
• Sakarā ar IZM lēmumu tiek uzsākts Nacionālās licencēšanas process. Licences maksa 15EUR uz
vienu kalendāro gadu. No 12 gadu vecuma šī licence ir obligāta. Vingrotājām, kuras ir jaunākas
par 12 gadiem, starts vienās sacensībās pieļaujams bez licences. Licences izsniegšanas process
aizņem apmēram vienu mēnesi.
• Nepieciešams izveidot sīkāku sacensību aprakstu, norādot prioritāri svarīgākās sacensības,
pieļaujamo dalībnieču daudzumu, vecumu, atlases principus u.c.
Lēmums: Sacensību aprakstu veidos T.Ņikitina, O.Gusarčuka, E.Repke
Balsojums: “par”- 8, “pret”- 0, “atturas”- 0.

4.

5.

Dažādi.
• Gadījumā, ja izdosies apstiprināt atbilstošu starptautisko BREVET tiesnešu kategoriju,
EČ individuālajā programmā tiesāt dosies T.Ņikitina un grupu vingrojumu programmā
I.Smelova.
•

Tiek apspriesta Latvijas augstāko BREVET kategoriju tiesnešu dalība FIG sacensībās.
Gadījumā, ja WCC Portimao startēs J.Polstjanaja, tad sacensības tiesāt piekrīt T.Ņikitina.

•

Senioru un junioru sp.kl. gradācija (Elites, augstākā nacionālā, nacionālā grupa) notiks
maija beigās.

•

SM un SMK kritēriji tiks izstrādāti maija beigās.

•

Treneriem un tiesnešiem tiks izsūtīta anketa par nacionālā tiesnešu eksāmena iespējamo
norises veidu un apmaksu.

•

Tiesnešu praktiskā nodarbība notiks 5.februārī.
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