Latvijas Vingrošanas Federācijas
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Sēdē piedalās: Irina Smelova, Daiga Liepiņa, Tatjana Ņikitina, Olga Timofejeva, Tatjana
Stepulāne, Natālija Sidorova, Olga Gusarčuka, Estere Repke, Viktorija Bērziņa.
Citi: Natālija Prokofjeva (LVF ģenerālsekretāre)
Sēdi vada: Irina Smelova, MVTK vadītāja.
Sēdi protokolē: Viktorija Bērziņa.
Vieta: piedalījās attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību - ZOOM online platforma
Darba kārtība:
1. Par Eiropas atlasi junioriem un senioriem (kritēriji ).
2. Senioru grupu vingrojums,programma .
3. Par sporta klasi piešķiršanu - visiem .
4. Kovid protokols.
5. Tiesniešu eksāmens un tiesniešu gradācija .Ko jādara ar tiem kas nekārto eksāmens ?
Komandas kuram trenere ir dzemdību atvaļinājumā.
6. Delegācijas izmaiņas uz FIG sacensības .
7.Citi jautājumi .
Darba gaita:
1. Par Eiropas atlasi junioriem un senioriem (kritēriji).
Runā I. Smelova. Piedāvā atlasi junioriem un senioriem veikt pēc diviem labākiem sacensību
rezultātiem daudzcīņā. Atlases sacensības: Jelgavas atklātais čempionāts “Baltic Flower
2022”; Ogres pilsētas atklātais čempionāts; Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu atklātais
čempionats. Pēc trim sacensību rezultātiem daudzcīņā divi labākie rezultāti nonāk atlases

sadaļā. Izņēmuma kārtā ja vingrotāja izlaiž un nestartē sacensības slimības dēļ (apliecinošais
laboratorijas dokuments), tad var izmantot FIG sacensību rezultātu, bet obligāti viens no
sacensību rezultātiem bija izpildīts Latvijas sacensībās.
Čempionāta/delegācijas sastāvs:

-

Seniori – 3 labākās vingrotājas;

-

Juniori – 4 labākās vingrotājas;

-

Grupu vingrojums – 1 komanda, jeb 6 vingrotājas.

-

1 tiesnesis – individual program

-

1 tiesnesis – groups program

-

5 treneri

Gadījumā ja tuvojoties sacensībām būs kādas neskaidrības par delegācijas sastāvu, TK lems
par kontroltreniņu, kura rezultāts noteiks galīgo delegācijas sastāvu.
Lēmums: apstiprināt priekšlikumus, junioru un senioru sporta klasē veikt atlasi uz
Eiropas Čempionātu pēc divu labāko sacensību rezultātu summas daudzcīņā.
Balsojums: “par”- 9; “pret”- 0; “atturās”- 0.
2. Senioru grupu vingrojums,programma.
N.Sidorova prezentē senioru grupu vingrojuma izlases komandas programmu un iepazīstina
TK sēdes locekļus ar senioru grupu vingrojuma mērķiem,uzdevumiem un plāniem šajā
Olimpiskajā ciklā.
Lēmums: TK sēdes locekļi pieņēma Latvijas nacionālās izlases grupu vingrojuma
sagatavošanas plānu.
Balsojums: “par”- 9; “pret”- 0; “atturās”- 0.

3. Par sporta klasi piešķiršanu - visiem.
TK sēde bija prezentēti divi sporta klašu piešķiršanas projekti no O.Timofejevas un
T.Nikitinas, kur bija piedavātas konkrētas sporta klašu piešķiršanas punkti un summas. Pēc

iepazīšanās ar projektiem N.Sidorova piedavā atgriezties pēc šī jautrājumā pēc Jelgavas atklātā
čempionātā, bet D.Liepiņa piedavā atgriezties pie summas un sporta klases pešķiršanu pec divu
sacensību rezultātiem, tai skaitā Jelgavas atklātais čempionāts un Ogres atklātais čempionāts, lai
salīdzinātu rezultātus un pilnvērtīgi salīdzināt iegūtos datus un summas.
Lēmums: atgriezties pēc ši jautājuma pēc Ogres atklātā čempionāta.
4. Kovid protokols.
Sporta sacensības iekštelpās notiek epidemioloģiski drošā vidē, izņemot sacensības bērniem
līdz 18 gadu vecumam(MK noteikumi Nr.136)
28. Epidemioloģiski drošā vidē tiek ievēroti šādi nosacījumi:
28.1. tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija;
28.2. netiek pieļauta tādu personu (izņemot bērnus līdz 18 gadu vecumam) klātbūtne, kuras
neatbilst epidemioloģiski drošai videi.
5. Tiesniešu eksāmens un tiesniešu gradācija. Ko jādara ar tiem kas nekārto eksāmenu?
Komandas kuram trenere ir dzemdību atvaļinājumā.
TK sēdes locekļi iepazinās ar N.Prokofjevas prezentētajiem rezultātiem par nacionālo
eksāmenu. Un iepazistina ar to kā bija novērtēti rezultāti.
Tie tiesneši, kuri nekārto nacionālo eksāmenu, bet kārto starptautisko eksāmenu gaidīs savus
rezultātus no FIG. Ja eksāmens nebūs nokartots, tad tiesnesis nevar piedalīties sacensību tiesāšanā.
Vertēšanas kriteriji:
Teorijas eksāmens

80%-100%

Nacionālā kategorija

Teorijas eksāmens

70%-79%

1 kategorija

Teorijas eksāmens

69% un mazāk

Eksāmens nenokārtots

Praktiskais eksāmens

40% un vairāk

Nacionālā kategorija

Praktiskais eksāmens

20% - 39%

1 kategorija

Praktiskais eksāmens

19% un mazāks

Eksāmens nenokārtots

Eksāmena rezultātus visi saņems individuāli e-pastos, kur var redzēt tikai savus personīgus
procentus.

O.Timofejeva jautā vai ir iespēja komandām kurām tiesnese/trenere ir dzemdību atvaļinājuma
gūt kau kādas piekapšanās iespējas sakarā ar dalības ierobežojumiem un citiem nolikumā
minētiem ierobežojumiem. I.Smelova teica ka sacensību organizatori paši var lemt par konkrētas
situācijas izskātīšanu un tās organizācijas, kuriem treneri/tiesneši ir dzemdību atvaļinājumā var
paši sarunāt par dalības iespejam.
Lēmems: Tiesnešu kategorijas paliek no vecajā Olimpsikā cikla (1 kategorija, nacionāla
un starptautiskā). TK sēde pieņēma N.Prokofjevas eksāmena vērtēšanas kriterijus.
Balsojums “par”- 8; “pret”- 0; “atturās” – 1.
6. Delegācijas izmaiņas uz FIG sacensības.
Sakarā ar pēdējam notikumiem Pasaulē, I.Smelova piedāvā iecelt G.Marjinu par
J.Polstjanajas izpildtreneri visos FIG čempionātos.
Lēmums: apstiprināt piedavājumu, iecelt G.Marjinu kā J.Polstjanajas treneri FIG
čempionātos.
Balsojums: “par”- 9; “pret”- 0; “atturās”- 0.

