LOF Velo‐O darba grupas sanāksmes protokols #2012/1
2012. gada 13. marts, Rīga, Barona iela 99
Piedalās: Paulis Bričonoks (OK Kāpa), Edgars Bričonoks (OK Kāpa), Egīls Gruzde
(CPSS/Meridiāns/Pārgauja), Reinis Zobens (OK Purva Bridējs), Mārtiņš Līsmanis (OK Ozons), Jānis
Malcāns (OK Kāpa) un Mārtiņš Lasmanis (IK Auseklis)
Darba kārtības punkti, kopsavilkums par pārrunāto un lēmumi:
Nr.p.k. Darba kārtība
Sacensību kalendārais plāns Latvijā 2012 gadam
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Kopsavilkums: Ir sagatavots kalendārs ar velo‐o sacensībām, kuras norisinās
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Šis kalendārs tiks publicēts LOF mājas lapā.
Latvijas izlase 2012/2013 modelis (sastāvs, ”atlases", finanses, koptreniņi)
Kopsavilkums: Latvijas izlases dalībnieki plāno startēt visos Pasaules kausa
posmos, tai skaitā Pasaules čempionātā. Pasaules čempionātam ir uzstādīts
mērķis, piedalīties stafešu sacensībās gan pieaugušo, gan junioru konkurencēs.
Tiek meklētas velo orientieristes, kuras varētu kuplināt Latvijas izlases komandu,
lai jau rudenī Latvijas komanda varētu piedalīties jauktajās stafešu sacensībās
(PK posms), kuras norisināsies Igaunijā. Izlases līderu mērķis ir uzlabot savu vietu
Pasaules rangā, ielaužoties TOP‐50. Kopējais mērķis ir izveidot Latvijas izlases
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komandas kodolu, no kura 2013. gada Pasaules čempionātā varētu gaidīt
augstvērtīgu sniegumu.
Finanses, kuras piešķir LOF (Ls 400), tiek novirzītas dalībai Pasaules čempionā
(50% jauniešiem un junioriem, 50% pieaugušajiem). Visas pārējās izmaksas ir uz
pašu pleciem.
Atlases – neesam tik daudz, lai rīkotu atlases. Tiem, kuri grib iesaistīties velo
orientēšanās elites līmenī, jāaizpilda izlases kandidātu anketa un jāsazinās ar
Pauli Bričonoku.
Velo‐O stāvoklis Latvijā, velo magnēts
Kopsavilkums: Mārtiņš Lasmanis iepazīstina ar velo Magnēta kalendāru un
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plānotajām aktivitātēm. Šogad plānots ieviest arī jauniešu grupas, lai iesaistītu
jaunākus dalībniekus.
Latvijas čempionāts, EST‐LAT līga 04.‐05.08. Priekuļi
Kopsavilkums: Tiek ierosinātas vairākas sacensību centra vietas, kā arī tas, ka
čempionātu LTU un EST kolēģiem nepieciešams pozicionēt kā neoficiālo Baltijas
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kausu, lai veiksmīgas sadarbības gadījumā nākamgad kāda no Baltijas valstīm
varētu uzņemt pie sevis oficiālu čempionātu. Obligāti kā WRE posmu, lai vietējie
sportisti varētu iegūt pasaules ranga punktus.
„MTB‐O” kauss 2012 (nolikums, posmi, rīkotāji)
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Kopsavilkums: Norisināsies trīs (3) atsevišķas sacensības. 1. maijā Siguldā, 29.‐
30. jūnijā Vietalvā un 28. jūlijā Rīgā. Kopā ar Latvijas čempionātu, LAT‐EST
posmiem Igaunijā un velo magnēta sacensībām plānots izveidot kopīgu
dalībnieku vērtēšanas sistēmu. „MTB‐O” kausa posmos dalībniekiem jāstartē
izlozes kārtībā. Atklāto grupu dalībnieku var startēt pēc „brīvā” starta principa.
28. jūlija posms Rīgā ir iekļauts arī Lietuvas kausa kalendārā.
Oficiāli apstiprinātas Velo‐O komisijas un vadītāja noteikšana
Kopsavilkums: Paulis ierosina ka ir nepieciešams vienoties par vienu cilvēku,
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kurš spētu vadīt velo‐o organizatoriskos darbus un izvirza Mārtiņu Līsmani kā
piemērotāko kandidatūru. Mārtiņš apstiprina, ka ir gatavs pildīt šos pienākumus,
ja par darba pienākumiem kopīgi vienojas LOF velo‐o darba grupas sanāksmēs
vai sarakstēs. Paulis ir gatavs turpināt izlašu koordinaciju.
Lēmums: Mārtiņš Līsmanis tiek iecelts par LOF velo‐o darba grupas vadītāju.
Paulis Bričonoks turpina koordinēt Latvijas izlases (jauniešu, junioru un
pieaugušo).
Citi ‐ Slovākijas nometne
Jānis
Kopsavilkums: Nometne ar riteņbraucējiem ir bijusi vērtīga, bet uz tādām var
doties tikai, ja ir pietiekami augsta fiziskā un morālā sagatavotība, lai spētu
izturēt lielās slodzes. Izmaksas 3 nedēļu nometnei (ceļš, dzīvošana, pārtika,
treniņi) ~400 Ls.
Citi – Izlases formas
Paulis, Jānis
Kopsavilkums: Izlases formu plānots pasūtīt no Bicycle Line. Cena īpaši
draudzīga, kvalitāte tāda, kuru izvēlas Latvijas labākās velo komandas. Tiek
nolemts, ka ātri tiek sagatavots dizains un veikts pasūtījums, lai uz 2. Pasaules
kausa posmu formas jau būtu gatavas. Jānis Mālcāns uzņemas koordinēt šo
procesu.

Tuvākajā laikā LOF velo‐o darba grupas veicamie darbi
Nr.p.k.
1
2
3
4
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Darbi
Izlases sacensību formu izveide
Publicēt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar sacensību kalendāru
Publicēt Latvijas izlases sastāvu un tās dalību Pasaules kausa posmos
Atrast risinājumu, lai ieviestu vienotu vērtēšanas sistēmu, iekļaujot tajā visas
Latvijas velo‐o sacensības un nākotnē paplašinātu, iekļaujot arī Lietuvas un
Igaunijas sacensības.
Uzsākt sarunas ar LTU un EST pārstāvjiem par Baltijas čempionāta izveidi
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Atbildīgais
Jānis Malcāns
Mārtiņš Līsmanis
Mārtiņš Līsmanis
Martiņš Līsmanis

Mārtiņš Līsmanis

