Latvijas Vieglatlētikas savienības
Treneru komisijas
Protokols
Norises laiks un vieta: 2019.gada 16.oktobris LVS birojs, Stabu iela 18, Rīga
Treneru padomes locekļi: Mārcis Štrobinders, Guntars Gailītis, Andis Austrups, Igors
Sokolovs, Viktors Lācis, Mārīte Lūse, Gints Palameiks, Juris Beļinskis, Edvīns Krūms.
Pieaicinātie: Kaspars Gabaliņš-Briška, Lauris Madžuls, Dmitrijs Miļkevičs, Arnis Lagzdiņš,
Raivis Maķevics.
Dienas kārtība:
1. Komisijas pārdēvēšana, sastāvs
2. Treneru rangi
3. Eiropas čempionāts krosā
4. Vietējas sacensības
5. Starptautiskās sacensības
6. Dažādi
1. Komisijas pārdēvēšana, sastāvs
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Balstoties uz Eiropas Vieglatlētikas asociācijas praksi un struktūru, Treneru padome tiek
pārdēvēta par Treneru komisiju.

NOLEMJ: pieņemt zināšanai.
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Veida vecākais treneris daudzcīņās Andris Eikens, pamatojoties uz personīgiem iemesliem, ir atteicies turpināt darbu Treneru komisijā. Lai Treneru komisija sekmīgi turpinātu
darbu, ir nepieciešams ievēlēt jaunu veida vecāko treneri daudzcīņās. Kā kandidāts tiek
izvirzīts Raivis Maķevics.
NOLEMJ: apstiprināt Raivi Maķevicu par veida vecāko treneri daudzcīņās.
2. Treneru rangi
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Balstoties uz to, ka LSFP finansējums treneru algām uz 2020.gadu būs zināms 2019.gada
decembrī, tiek ierosināts nemainīt līdzšinējo finansējuma sadales kārtību.
NOLEMJ: nemainīt esošo finansējuma sadales kārtību.
3. Eiropas čempionāts krosā
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Ir aizvadīts Latvijas čempionāts krosā. Balstoties uz rezultātiem Latvijas čempionātā krosā
un sasniegtajiem rezultātiem radnieciskajās disciplīnās 2019.gada vasaras sezonā, tiek

piedāvāts šāds komandas sastāvs dalībai Eiropas čempionātā krosā, kas norisināsies
08.12.2019. Portugāles galvaspilsētā Lisabonā:
4x1500m jauktā stafete: Līga Velvere, Agata Strausa, Uģis Jocis, Jānis Razgalis.
Vīrieši: Reinis Hartmanis, Edgars Šumskis, Jānis Višķers, Dmitrijs Serjogins.
Vīrieši U23: Artūrs Niklāvs Medveds.
Vīrieši U20: Arsēnijs Kadiševs, Artūrs Lapiņš, Edgars Pastors, Santis Setkovskis.
Sievietes U20: Anna Marija Petrakova.
NOLEMJ: apstiprināt komandas sastāvu.
4. Vietējās sacensības.
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Balstoties uz kaimiņvalstu pieredzi, tiek piedāvāts ļaut piedalīties Latvijas valsts čempionātos vieglatlētikā tikai tiem sportistiem, kuri ir izpildījuši 2.sporta klasi pēdējo 3 gadu
laikā (tajā skaitā arī radnieciskajās disciplīnās). Izņēmuma kārtā sacensību direktoram ir
tiesības apstiprināt dalībnieku sacensībām.
NOLEMJ: apstiprināt priekšlikumu.
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Ņemot vērā Valsts Prezidenta balvas nozīmīgumu un šo sacensību bagātās tradīcijas. tiek
piedāvāts 2020.gadā Valsts Prezidenta balvu iekļaut kā obligātās sacensības valsts izlases
dalībniekiem, ja sportists tiek iekļauts komandas sastāvā.
*LVS Valdes ar īpašu lēmumu var atbrīvot sportistus no dalības.
NOLEMJ: apstiprināt priekšlikumu.
5. Starptautiskās sacensības
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Lai sportista treneris varētu pretendēt uz LVS līdzfinansējumu braucienam uz Pasaules
čempionātu vai Eiropas čempionātu, sportistam uz kvalifikācijas izpildīšanas noslēdzošo
dienu jābūt top 50 Pasaulē (uz Pasaules čempionātu), top 30 Eiropā (uz Eiropas čempionātu).
*balstoties uz sportista sasniegto rezultāta sezonā un katrā disciplīnā skaitot tikai trīs
sportistus no vienas valsts.
NOLEMJ: apstiprināt priekšlikumu.
5.1. Pasaules čempionāts telpās, Nanjing, Ķīna, 13.-15.03.2020.
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Balstoties uz Starptautiskās Vieglatlētikas Federācijas nolikumu, kvalifikācijas normatīviem un kritērijiem, tiek piedāvāti šādi atlases kritēriji dalībai Pasaules čempionātā telpās:
• Katrā disciplīnā var piedalīties 3 dalībnieki no valsts (daudzcīņās 2 dalībnieki).
• Pasaules čempionātam telpās ir noteikta kvalifikācijas normatīva izpilde.

• Kvalifikācijas normatīvi izpildāmi no 2019. gada 1.janvāra līdz 2020.gada 2.martam.
• Ja kvalifikācijas normatīvu izpilda vairāk nekā 3 sportisti vienā disciplīnā, tad atlases
kritērijs ir vieta Pasaules rangā uz 2020.gada 2.martu.
• Lai pretendētu uz LVS finansējumu sacensību izdevumu segšanai, kvalifikācijas
normatīvs jāizpilda 2020. gada ziemas sezonā.
• Sportista treneris var pretendēt uz LVS līdzfinansējumu, ja sportists uz kvalifikācijas
izpildes noslēdzošo dienu ir Top 50 pasaulē pēc rezultāta (skaitot 3 sposrtistus no katras
valsts).
• Obligāta antidopinga apmācības sistēmā “I Run Clean”.
• Izpildītais kvalifikācijas normatīvs negarantē dalību pasaules čempionātā telpās.
• Par dalību sacensībās lemj Treneru komisija un LVS valde.
NOLEMJ: apstiprināt kritērijus
5.2. Pasaules U20 čempionāts, Nairobi, Kenija, 07.-12.07.2020.
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Balstoties uz Starptautiskās Vieglatlētikas Federācijas nolikumu, kvalifikācijas normatīviem un kritērijiem, tiek piedāvāti šādi atlases kritēriji dalībai Pasaules U20 čempionātam:
• Katrā disciplīnā var piedalīties 2 dalībnieki no valsts.
• Pasaules U20 čempionātam ir noteiktā kvalifikācijas normatīva izpilde.
• Kvalifikācijas normatīvi izpildāmi no 2019. gada 1.oktobra līdz 2020.gada 22.jūnijam.
• Ja normatīvu izpilda vairāk nekā 2 sportisti vienā disciplīnā, tad atlases kritērij ir sādi:
- vieta Pasaulē (Top list) 2020.gada vasaras sezonā (1.dalībnieks),
- vieta Latvijas U20 čempionātā (2.dalībnieks),
- daudzcīņās atlases kritērijs ir vieta Pasaulē (Top list) 2020.gada vasaras sezonā.
• Lai pretendētu uz LVS finansējumu sacensību izdevumu segšanai, normatīvs jāizpilda
2020. gadā vasaras sezonā.
• Sportists un sportista treneris va pretendēt uz LVS līdzfinansējumu, ja sportists uz
kvalifikācijas izpildes noslēdzošo dienu ir Top 50 pasaulē pēc rezultāta (skaitot 2 sportistus
no katras valsts).
• Obligāta antidopinga apmācības sistēmā “I Run Clean”.
• Izpildītais kvalifikācijas normatīvs negarantē dalību pasaules U20 čempionātā.
• Par dalību sacensībās lemj Treneru komisija un LVS valde.
NOLEMJ: apstiprināt kritērijus
5.3. Olimpiskās spēles, Tokija, Japāna, 31.07.-09.08.2020.
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Balstoties uz Starptautiskās Vieglatlētikas Federācijas un Starptautiskās Olimpiskās komitejas nolikumu, kvalifikācijas normatīviem un kritērijiem, tiek piedāvāti šādi atlases kritēriji
dalībai Tokijas Olimpiskajās spēlē:
• Sportisti Tokijas Olimpiskajām spēlēm var kvalificēties divos veidos:
- izpildīt kvalifikācijas normatīvu noteiktajā kvalifikācijas periodā,
- kvalificēties pēc ieņemtās vietas IAAF pasaules rangā.
• Individuālajos veidos var piedalīties 3 dalībnieki no valsts.
• Ja kvalifikācijas normatīvu izpilda vairāk nekā 3 sportisti vienā disciplīnā,

tad atlases kritērijs ir 3 augstākās vietas IAAF pasaules rangā.
• Stafetē var piedalīties 1 komanda no valsts.
• Stafetēs var piedalīties TOP 16 valstis (pirmie 8 Pasaules stafešu čempionāta finišētāji
un 8 labākie pasaules reitingā).
• Nepietiekamu kvotu skaitu gadījumā dalībnieki tiks uzaicināti, balstoties uz vietu
pasaules rangā.
• Kvalifikācijas periods maratonā un 50km soļošanā 01.01.2019.-31.05.2020.
• Kvalifikācijas periods 10000m, 20km soļošana un daudzcīņā 01.01.2019.-29.06.2020.
• Kvalifikācijas periods visiem pārējiem veidiem 01.05.2019.-29.06.2020.
• 2020. gada 1. jūlijā IAAF publicē pasaules ranga sarakstu un kvalificējušos sportistus
• 2020. gada 3. jūnijā IAAF publicē pasaules ranga sarakstu (maratons un 50km
soļošana)
• 2020. gada 5. jūlijā IAAF apstiprina gala sastāvu Tokyo 2020 Olimpiskajām spēlēm.
• Visi normatīvi izpildāmi sacensībās, kuras atbilst IAAF noteikumiem.
• Top 5 finišētājiem IAAF Gold Label un top 10 finišētājiem Marathon Major Series
maratona distancē rezultāts tiek pielīdzināts kvalifikācijas normatīvam.
• Obligātais starts Valsts Prezidenta balvas izcīņā, ja sportists tiek iekļauts komandas
sastāvā.
• LVS valde ar īpašu lēmumu var atbrīvot no dalības Valsts Prezidenta balvas izcīņā.
• Par dalību sacensībās lemj Treneru komisija, LVS valde un Latvijas Olimpiskā komiteja.
NOLEMJ: apstiprināt kritērijus
5.4. Eiropas čempionāts, Parīze, Francija, 26.-30.08.2020.
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Balstoties uz Eiropas Vieglatlētikas Federācijas nolikumu, kvalifikācijas normatīviem un
kritērijiem, tiek piedāvāti šādi atlases kritēriji dalībai Eiropas čempionātam vieglatlētikā:
• Katrā disciplīnā var piedalīties 3 dalībnieki no valsts.
• Eiropas čempionātam ir noteiktā kvalifikācijas normatīva izpilde.
• Kvalifikācijas normatīvi izpildāmi no 2019. gada 1.janvāra līdz 2020.gada 17.augustam.
• Ja kvalifikācijas normatīvu izpilda vairāk nekā 3 sportisti vienā disciplīnā, tad atlases
kritērijs ir 3 augstākās vietas IAAF pasaules rangā uz 17.08.2020.
• Lai pretendētu uz LVS finansējumu sacensību izdevumu segšanai, normatīvs jāizpilda
2020. gadā vasaras sezonā.
• Sportists un sportista treneris var pretendēt uz LVS līdzfinansējumu, ja sportists uz
kvalifikācijas izpildes pēdējo dienu ir Top 30 Eiropā pēc rezultāta (skaitot 3 sposrtistus no
katras valsts).
• Obligāta antidopinga apmācības sistēmā “I Run Clean”.
• Obligāta Eiropas Veselības Apdrošināšanas Karte (EVAK)
• Obligātais starts Valsts Prezidenta balvas izcīņā, ja sportists tiek iekļauts komandas
sastāvā.
LVS valde ar īpašu lēmumu var atbrīvot no dalības Valsts Prezidenta balvas izcīņā.
• Izpildītais kvalifikācijas normatīvs negarantē dalību Eiropas čempionātā.
• Par dalību sacensībās lemj Treneru komisija un LVS valde.
NOLEMJ: apstiprināt kritērijus

5.4.1
Ziņo: Kaspars Gabaliņš-Briška
Eiropas čempionāta Parīzē nav noteikti kvalifikācijas normatīvi pusmaratona distancē.
Tiek piedāvāts pielīdzināt zemāko kvalifikācijas normatīvu pēc IAAF punktu tabulām:
Zemākais kvalifikācijas normatīvs ir 993 punkti lodes grūšanā sievietēm 17.00m
993 punkti = sievietēm 1:16:36 / vīriešiem 1:04:59
Iebilst Treneru komisijas loceklis. Piedāvā pielīdzināt sieviešu zemāko normatīvu pēc IAAF
punktu tabulām sievietēm un zemāko vīriešu normatīvu pēc IAAF punktu tabulām vīriešiem.
Sievietēm 993 punkti = 1:16:36
Vīriešiem 1054 punkti 1:03:26
Priekšlikums: pielīdzināt sieviešu zemāko normatīvu pēc IAAF punktu tabulām sievietēm
un zemāko vīriešu normatīvu pēc IAAF punktu tabulām vīriešiem.
Sievietēm 993 punkti = 1:16:36
Vīriešiem 1054 punkti 1:03:26
BALSOJUMS: PAR 7, pret 2.
NOLEMJ: Apstiprināt.
6. Dažādi
6.1.
Visiem dalībniekiem, kuri piedalīsies Latvijas Vieglatlētikas savienības rīkotajās sacensībās, būs obligāta antidopinga apmācības "I Run Clean" programmas apguve. Apmācības
programmas sertifikāts derīgs 2 gadus. Licences kods būs jāpievada sporta licencēšanas
anketā.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai.
6.2.
Latvijas čempionāta krosā tiks pievienotas U14 un U16 vecuma grupas.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai.

Sēdi slēdz 12:30

