Latvijas Vieglatlētikas savienības
Treneru Padome
Protokols
Norises laiks un vieta - 2018. gada 22. februārī Latvijas Vieglatlētikas savienības birojs (Stabu iela
18, Rīga)
Treneru padomes locekļi: Mārcis Štrobinders, Andris Eikens, Mārīte Lūse, Juris Beļinskis,
Aleksandrs Prokopčuks, Lauris Haritonovs, Viktors Lācis, Igors Izotovs, Igors Sokolovs
Pieaicinātie: Ineta Radeviča, Dmitrijs Miļkevičs, Genādijs Ļebedevs, Ieva Bļusina
Dienas kārtība:
1. Pasaules čempionāts telpās (1.-4.03.2018. Birmingema)
2. Pasaules čempionāts pusmaratonā (24.03.2018. Valensija)
3. Licencēšanas nolikums
4. Klasifikācija
5. U23 grupas apbalvošana Latvijas čempionātā pieaugušajiem
6. Treneru rangi
1. Pasaules čempionāts telpās
Ziņo: Dmitrijs Miļkevičs
Lai 2018. gada Pasaules čempionātā telpās piedalītos tikai pasaules spēcīgākie sportisti, Starptautiskā
Vieglatlētikas federāciju asociācija (IAAF) noteica augstus kvalifikācijas normatīvus. Veidojot
labāko sportistu sarakstus, čempionāta rīkotāji secināja, ka vairākās disciplīnas nav pietiekams
normatīvu izpildījušo sportistu skaits. Līdz ar to organizatori aicināja valstis pieteikt sportistus, kuru
2017. un 2018. gadā sasniegtie rezultāti ir tuvu Pasaules čempionāta noteiktajiem normatīviem.
Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS) izvirzīja dalībai Laumu Grīvu, Elviju Misānu un Līgu
Velveri.
Sacensību noteikumi nosaka, ja neviens valsts sportists nav kvalificējies čempionātam, katra valsts
čempionātā var pieteikt vienu dalībnieku skriešanas disciplīnās, izņemot 800 m. Gaidot IAAF
Tehniskā delegāta lēmumu par trīs minēto sportistu dalību, LVS piedāvāja sacensībās piedalīties
Latvijas rekordistam 3000 m skrējienā Uģim Jocim, tomēr sportists atteicās no dalības nelielās
traumas dēļ. Kā nākamo LVS pieteica 400 m skrējēju Austri Karpinski, kurš dalību apstiprināja.
22. februārī Pasaules čempionāta organizatori ir akceptējuši visu LVS pieteikto sportistu dalību Austris Karpinskis 400 m skrējienā, Līga Velvere 800 m, Elvijs Misans trīssoļlēkšanā un Lauma
Grīva tāllēkšanā.
NOLEMJ: Apstiprināt izlases sastāvu dalībai Pasaules čempionātā telpās - Austris Karpinskis, Līga
Velvere, Elvijs Misans un Lauma Grīva.
2. Pasaules čempionāts pusmaratonā
Ziņo: Dmitrijs Miļkevičs
Ilona Marhele apstiprinājusi dalību. Valērijs Žolnerovičs atsakās braukt. Aiz viņa nākamie labākie
rezultātu īpašnieki ir Dmitrijs Serjogins un Jānis Višķers, kuri sasnieguši identiskus rezultātus 2017.
un 2018. gada sezonā - 1:06:29. Ierosinājums komandā iekļaut abus sportistus – gan D.Serjoginu, gan
J.Višķeru.
Ieteikums nākotnē izskatīt iespēju sūtīt komandu (trīs vai četru sportistu sastāvā) uz Pasaules
čempionātā pusmaratonā.
NOLEMJ: Apstiprināt izlases sastāvu dalībai Pasaules čempionātā pusmaratonā – Ilona Marhele,
Dmitrijs Serjogins un Jānis Višķers.

3. Licencēšanas nolikums
Ziņo: Dmitrijs Miļkevičs
Šobrīd sportists var pārstāvēt vienu pārstāvniecību. Saņemti vairāki priekšlikumi, lai sportists varētu
pārstāvēt vairākas pārstāvniecības, ja tās nav savstarpēji konkurējošas.
Jaunais nolikums nosaka, ka sportists drīkst pārstāvēt divas organizācijas tikai tad, ja viena no
sportista pārstāvamajām organizācijām ir sporta klubs un otra sportista pārstāvamā organizācija ir
pašvaldība vai pašvaldības dibināta organizācija.
Ieteikums soda sankcijas piemērošanai. Ja sportists maina pārstāvniecību pirms Latvijas Olimpiādes,
tad sportists gadu pēc Latvijas Olimpiādes startē ārpus kārtas visās sacensībās Latvijā.
Ieteikums par sportistu pārejas periodu noteikt – 1.septembris līdz 31.decembris.
NOLEMJ: Apstiprināt izmaiņas licencēšanas nolikumā un virzīt tālākai apstiprināšanai LVS valdē.
4. Klasifikācija
Ziņo: Genādijs Ļebedevs
Šobrīd esošajā klasifikācijā nav skrējieni telpās: 30 m, 60 m, 60 m/b. Tos nepieciešams pievienot.
Izmaiņas jāveic šajā sadaļā – 1 km soļošanā sievietēm (1. un 3. sporta klase).
Ieteikums izstrādāt rezultātus klasifikācijā 2000 m telpās un 2000 m kavēkļu skrējienam telpās.
NOLEMJ: Apstiprināt izmaiņas klasifikācijā un virzīt tālākai apstiprināšanai ikgadējā Kongresā.
5. U23 grupas apbalvošana Latvijas čempionātā pieaugušajiem
Ziņo: Genādijs Ļebedevs
Ierosinājums izveidot godalgoto vietu ieguvēju apbalvošanu U23 sportistiem Latvijas čempionātā
pieaugušajiem.
Plānots diskutēt ar Lietuvas un Igaunijas Vieglatlētikas federāciju par iespēju rīkot Baltijas U23
čempionātu gadā, kad nenotiek Eiropas U23 čempionāts.
NOLEMJ: Apstiprināt U23 sportistu apbalvošanu Latvijas čempionātā pieaugušajiem.
6. Treneru rangi
Ziņo: Dmitrijs Miļkevičs
Ronalds Arājs kopā ar Kārli Evertovski izveidojuši treneru rangu, ņemot vērā 2017. gadā sasniegtos
rezultātus. Process ir sarežģīts, jo jāskaita daudz kritēriji ranga noteikšanai.
Ieteikums rangā ieviest izmaiņas un noteikt procentuālo sadalījumu par iegūtajiem punktiem:
pieaugušais – 100% apmērā no rangā paredzētajiem punktiem;
juniors – 75% no pieaugušo punktiem;
jaunietis – 50% no pieaugušo punktiem.
Ieteikums samazināt kritēriju skaitu.
Šobrīd treneru ranga kritērijos ir šāds punkts - Ja sportists maina treneri sezonas laikā (ārpus oficiālā
pārejas perioda), tad tekošajā sezonā punktus saņem iepriekšējais treneris.
Ieteikums: Ja notiek trenera maiņa oficiālajā pārejas periodā, tad jaunajā sezonā punktus saņem
jaunais treneris un 25% iepriekšējais treneris par ieguldīto darbu sportista sagatavošanā.
NOLEMJ: Apstiprināt treneru rangu.

