LOF velo komisijas sapulces protokols #1
2014. gada 25. februāris
Piedalās: Mārtiņš Lasmanis, Eduards Rēns, Paulis Bričonoks, Inese Kauķe, Uģis Voicesčuks.
Protokolē: Eduards Rēns. Sapulce notiek elektroniski, izmantojot e-pastu.
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2. Atlases kārtība starptautiskajām sacensībām
 Vispārīgie noteikumi
 Atlases sacensības
 Garā distance
 Starta grupas
 Pasaules kausi
3. IOF jaunais PČ garās distances kvalifikācijas projekts
4. Velo-o komisijas finanses

1. Komisijas sastāvs, vadītāja vēlēšanas, pienākumu sadale
Aizklātā balsojumā velo-o sabiedrība ievēlējusi šādus velo-o komisijas locekļus:
Mārtiņš Lasmanis
15 balsis
Eduards Rēns
12 balsis
Paulis Bričonoks
12 balsis
Inese Kauķe
11 balsis
Uģis Voiceščuks
10 balsis
Nepieciešams ievēlēt komisijas vadītāju. Ja komisijas kompetencē esošā jautājuma izskatīšana tiešā
veidā skars kādu no izlases komisijas pārstāvjiem, tad viņam šā jautājuma izskatīšanā nav balsošanas
tiesības. Šādās situācijās vienādu balsu skaita gadījumā komisijas vadītāja lēmums būs izšķirošais.
Mārtiņš

Mārtiņš izvirza Pauli kā pieredzējušāko.

Uģis

Piekrīt Mārtiņa kandidatūrai.

Paulis

Neskatoties uz balsojumu, par komisijas vadītāju virza Mārtiņu- pats nē.

Inese

Atbalsta Pauļa kandidatūru.

Eduards

Izvirza Mārtiņu kā visvairāk balsis saņēmušo.
Ar balsu vairākumu par komisijas vadītāju tiek ievēlēts Mārtiņš Lasmanis.

24. janvāra sēdē M. Lasmanis ierosināja katram uzņemties kādu daļu no „kopējā katla” atbildības
lietām:
Mārtiņš

Uzņemas turpināt kalendāra koordinēšanu, palīdzēs Atim ar LČ biļeteniem.
Treniņus neorganizēs, taču mēģinās sagādāt piejūras kartes. Ierosina, ka var rīkot arī
mikrorajonos pa ieliņām JS kartēs. Eduarda piebilde – laba kvalitāte arī OpenStreetMap.

Uģis

Plāno uzrīkot neVeloMagnēta nedēļu otrdienās treniņus ar karti Brekši, Biķernieki,
Mežparks. Kas vēlas, var pievienoties. Info sekos līdz marta sākumam.

Paulis

Turpinās koordinēt jauniešu/junioru izlasi,noorganizēs kādu o-treniņu Carnikavas pusē.

Inese

Var noorganizēt treniņus otrdienās, ceturtdienās vai piektdienās, ja ir kartes. Aicinās
meitenes kas jau braukušas velo-o atkal pievērsties šism sportam. Jauniešiem
acīmredzot vajag treneri ikdienā, citādi būs grūti kādu iesaistīt.

Eduards

Noteikumi ar Mārtiņa palīdzību salaboti un nodoti JurimC no no Tehniskās komisijas, kas
tos ievietojis apspriešanai TK mājas lapā.
Mājas lapa velo.lof.lv šobrīd praktiski gatava, izsludināsim saiti publiski kad būs gatavi
pirmie lēmumi (šis dokuments).



Noteikumu izmaiņas saskaņā ar jaunākajiem IOF noteikumiem. Izdarīts - Mārtiņš un Eduards.



Jaunieši, juniori. Turpinās koordinēt Paulis.



Sacensību kalendārs. Turpina strādāt Mārtiņš.



Baltijas līgas koordinācija. Uzņemas Eduards. Sarunas jau iesāktas.



Latvijas čempionāts (palīdzēt Atim sagatavot biļetenus, vēlams jau tagad). – Mārtiņš.



Treniņu organizēšana papildus Magnētam. Visi gatavi palīdzēt, un katrs kaut ko darīs atbilstoši
savām iespējām. Tiks sagatavots plāns un informācija izplatīta velo.lof.lv.



Velo-o mājas lapa velo.lof.lv – Pie tās strādā Eduards. Informāciju ievietošanai sūtīt viņam. Būtu
labi, ja vēl kāds pieteiktos palīgos. Rakstu ievietošana ir vienkārša.

2. Atlases noteikumi Latvijas MTBO izlases sastāva noteikšanai dalībai 2014. gada Pasaules
čempionātā un Pasaules kausa posmos
Federācijas var pieteikt PČ 8+8 sportistus, no kuriem katrā distancē var startēt ne vairāk kā 6.
1.

Izlases sastāva noteikšanai izmanto sistēmu “3+3”, kur 3 dalībnieki tiek noteikti pēc
uzrādītajiem rezultātiem atlases sacensībās, un 3 pēc izlases komisijas lēmuma. Atlases
sacensības izvēlētas tā, lai nepieciešamos 3 no 5 rezultātiem var iegūt arī izlaižot kādu
sacensību nedēļas nogali.

2.

Pasaules ranga TOP 25 sportisti (uz pēdējo atlases sacensību datumu) automātiski tiek iekļauti
izlases sastāvā un ierindoti atlases rezultātu tabulas augšējās ailītēs, attiecīgi samazinot pēc
atlases sacensību rezultātiem nosakāmo izlases dalībnieku skaitu.

3.

Iegūtie punkti tiks noteikti pēc formulas 100 x uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks, vērtējot tikai
starp Latvijas sportistiem.

4.

Noteikt kvalifikācijas minimumu atlases rezultātiem 90% apmērā no maksimāli izcīnāmā
punktu skaita. Tas nozīmē, ka kandidāti, kas savākuši mazāku punktu skaitu par 270, var tikt
iekļauti izlases sastāvā tikai un vienīgi ar izlases komisijas lēmumu.

5.

Kamēr vien dalība starptautiskās sacensībās būs dalībnieku vai viņu sponsoru pašfinansējums,
tikmēr izlases komisija mākslīgi neierobežos dalībnieku skaitu Eiropas un Pasaules
čempionātos, Pasaules kausa posmos. Ja izlasē paliks brīvas vietas, jebkurš sportists, kurš
izrādījis interesi tikts nosaukts dalībai starptautiskajās sacensībās.

6.

Izlases komisijas attiecībā uz tās kompetencē atstāto izlases dalībnieku izvēli vadās pēc
Latvijas velo-o rangā (http://odb.lv/lapa/1045/Velo) atrodamās informācijas (punkti, startu
skaits, rezultāti), starptautisko sacensību rezultātiem, kā arī sportistu veselības, attieksmes un
ētikas. Izlases komsijas pieņemtais lēmums attiecībā uz komandas sastāvu nav apstrīdams.

7.

Ja komisijas kompetencē esošā jautājuma izskatīšanā tiešā veidā skar kādu no izlases komisijas
pārstāvjiem, tad viņam šā jautājuma izskatīšanā nav balsošanas tiesības. Vienādu balsu skaita
gadījumā komisijas vadītāja lēmums ir izšķirošais.

8.

Izlases sastāvs tiek nosaukts līdz vārdiskā pieteikuma iesniegšanas termiņam saskaņā ar
Pasaules čempionāta nolikumu.
Pēc nelieliem precizējumiem šie pamata punkti tiek pieņemti vienbalsīgi.

Atlases sacensības Pasaules čempionāta sprintam un vidējai distancei
Mārtiņš

Visi trīs Latvijas čempionāti, abi Lietuvas čempionāti, 3 no 5. Ja pievieno daudzdienu
vidējo distanci, tad 4 no 6.
Cik vien iespējams, tām vajadzētu norisināties kaimiņvalstīs nevis Latvijā, lai visiem būtu
vienlīdz svešs apvidus. 5 vīri un ? dāmas brauks tikai uz sprintu un vidējo (+stafete),
tādēļ pamatatlasēm jānotiek šajās distancēs.

Uģis

Paliekam pie 1. sēdē plānotajiem atlases mačiem. 3 no 5.

Paulis

Paliekam pie 1. sēdē izrunātā.

Inese

Atlases sacensībām jābūt vienām, vai tās nosaka dalību čempī vai garajā distancē. Lai
nav tik ļoti daudz atlases sacensību. Sportistam tomēr jāmāk koncentrēties uz
konkrētiem startiem.
 MTBO daudzdienas - vidējā un garā distance
 Garā distance Kāpas laikā Tukumā
 LČ vidējā un sprints jūlijā.
Starti ārzemju sacensībās tiktu ņemti vērā nosakot sportistus pēc komisijas lēmuma.

Eduards

Atbalstu 1. sēdē nolemto. Atases sacensībām jānotiek pēc iespējas vairāk svešos
apvidos, tātad tuvajās ārzemēs- Lietuvā un Igaunijā. Latvijā pat jauna karte kādam
gandrīz vienmēr kādam būs mājas karte. Šogad veiksmīgi Tukums būs visiem vienādi
svešs, lai gan pieņemu, ka sacensību rajonam cauri braucis SEB MTB maratona posms.

Komisija apstiprina 2013. gada rudenī publicēto atlases sacensību projektu, tas ir:
Kā atlasi dalībai Pasaules čempionātā vērtēs 3 no 5 sacensībām:
 Latvijas čempionāts garajā distancē Kāpas 3-dienās 28. jūnijā Tukumā;
 Latvijas čempionāts sprintā un vidējā distancē 12-13. jūlijā Valmierā;
 Lietuvas (Baltijas) čempionāts sprintā un vidējā distancē 31. maijā- 1. jūnijā Klaipēdā.

Garā distance
Mārtiņš

Garajai atlase jāveido jebkurā no IOF pieņemtajiem variantiem, paliek vecā vai ir jaunā
kārtība- 1. Sēdē plānotais.
Daudzdienu garā distance pamatatlasei nederēs, jo apvidus daudziem ir labi zināms, bet
kā garās distances atlase būs ok.

Uģis

Starp vidējo un garo ir atšķirīga fiziskā un psiholoģiskā gatavošanās. Garās atlasē
vajadzētu tikai garās distances.

Paulis

1. sēdē izrunātais.

Inese

2 no 3 startiem: abas garās un LČ vidējā.

Eduards

1. sēdē plānotais – abas garās un LČ vidējā.

Komisija apstiprina 2013. gada rudenī publicēto garās distances atlases sacensību projektu, tas ir:
Nosakot Latvijai piešķirto starta vietu sadali garajā distancē vērtēs 2 no 3 sacensībām:




Garā distance Latvijas MTBO daudzdienās 15. jūnijā Zaķumuižā;
Latvijas čempionāts garajā distancē Kāpas 3-dienās 28. jūnijā Tukumā;
Vidējā distance Latvijas čempionātā 12 vai 13. jūlijā Valmierā.

Piebilde. Šobrīd (februāra beigās) IOF lemj par kvalifikācijas sistēmas maiņu garajā distancē. Ja tiks
apstiprinātas izmaiņas, un turpmāk būs individuālās, nevis nacionālās kvotas, tad garās distances
atlases rezultāti varēs tikt izmantoti tikai tādā gadījumā, ja neviens no Latvijas sportistiem
nekvalificēsies individuāli. Sīkāk skatīt protokola punktu par IOF noteikumu izmaiņām.

Starta grupas Pasaules čempionātā
 Nosakot starta grupas pasaules čempionātā tiek ņemti vērā katra sportista rezultāti pa
distancēm Latvijas čempionātā, Lietuvas čempionātā un Latvijas MTBO daudzdienās.
 Šie rezultāti tiks apkopoti un publicēti velo.lof.lv reizē ar atlases rezultātu paziņošanu.
 Kā pirmais starta grupu izvēlas attiecīgās distances labākais, tad otrs labākais, utt. Gala
lēmumu pieņem komandas vadītājs.

Pēc nelielām diskusijām komisija vienbalsīgi apstiprina starta grupu sadales kritērijus.

Pasaules kausa posmi
Atlases sacensības uz Pasaules kausa posmiem nav paredzētas. Sportisti, kas vēlas startēt Pasaules
kausā dara to zināmu izlases komisijai, kas kārto pieteikumus.
Nepieciešamības gadījumā par atlases rezultātiem tiek uzskatīta Latvijas MTBO ranga tabula attiecīgi
uz 2014. gada 1. martu (1. posmam Dānijā) vai 30. jūniju (2. posmam Zviedrijā).

3. IOF jaunais PČ garās distances kvalifikācijas projekts
IOF aicina ikvienu nacionālo federāciju līdz 23. februārim apspriest un nosūtīt savu viedokli par
Pasaules čempionātu garās distances kvalifikācijas kritēriju izmaiņām.
http://orienteering.org/wmtboc-long-distance-qualification-system-under-revision/
Turpmāk vietu garajā automātiski garantētu Pasaules ranga Top 30 sportisti, kā arī iepriekšējā
Pasaules čempionāta Top 30 sportisti individuāli. Ņemot vērā pārklāšanos, un to ka ne visi piedalās
konkrētajā čempionātā tas būtu ap 30 sportistiem.
Garā distance būtu čempionāta pēdējās sacensības, un no atlikušās vietām vienu trešdaļu sadalītu uz
vietas sprintā, un divas trešdaļas vidējā distancē.
Tām valstīm, kam joprojām nebūtu vieta garajā distancē, katrai tiktu piešķirta 1 vieta paša sākuma
starta grupā. Sportistu nosauktu valsts pati.
Visi kas pieteicās garajai distancei un nekvalificējās startētu B-finālā.
Mārtiņš

Piekrītu jaunievedumam, taču pašiem sava atlase jāsaglabā, jo visai iespējams, ka
nāksies izmantot „žēlastības” vietu.

Uģis

Starp vidējo un garo ir atšķirīga fiziskā un psiholoģiskā gatavošanās. Garās atlasē vajag
tikai garās distances. Vajadzētu atļaut dalībnieku maiņu vietām, kas iegūtas kvalifikācijā
caur sprintu. 1) dēļ dažādās specifikas; 2) ja dalībnieks saslimst vai gūst traumu, valsts
zaudē starta vietu garajā distancē, un sacensības kļūst par vienu sportistu nabadzīgākas.

Eduards

Izmaiņas neskars elites sportistus, jo ranga Top 30 kvalificējas automātiski. Latvijai
situācija varētu būt divējāda- garajai iespējams kvalificēties caur sprintu un vidējo būs
vieglāk, taču iespējams netiks kāds, kurš garajā būtu bijis fiziski spēcīgāks. Skatoties
kopumā Latvijai sistēmas maiņa būtu izdevīga.

IOF nosūtīta vēstule, ka Latvija atbalsta kvalifikācijas sistēmas maiņu.

4. Velo orientēšanās komisijas finanses
LOF velo orientēšanās izcilības veicināšanai iedalījusi 1500 EUR, kurus LOF velo orientēšanās komisija
var izlietot pēc saviem ieskatiem (treniņnometnes, biļetes, dalības maksas uc). Ja mēs jūtam, ka ar
savu darbību varam būtiski veicināt kādu citu OS attīstības komponenti (masveidību, ietekmi,
atpazīstamību vai profesionalitāti), tad iesniedzot savas rīcības plānus iespējams lūgt un saņemt no
LOF papildus atbalstu.
Vēl viens jauninājums LOF budžeta veidošanas procesā ir savstarpējā apņemšanās protokola
parakstīšana. LOF no savas puses apņemsies piešķirt naudu komisijai un atbalstīt visos citos
iespējamos veidos (finanses, publicitāte, lobēšana) savukārt komisija apņemas virzīties uz kādiem
saviem mērķiem. Labi definēti mērķi, pēc kuriem iespējams mērīt progresu atbilst 5 kritērijiemSMART principiem (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time).
Izcilības situācijas mērīšanā tagadnē un pagātnē, kā arī mērķu nospraušanā nākotnē vēlams lietot
LOF izcilības izcilības koeficientu metodiku (kas faktiski nozīmē vismaz 10. vietu Eiropas un Pasaules
čempionātos, vai Pasaules kausa kopvērtējumā).
Komisija nolemj:
1. Līdz 10. martam sagatavot un iesniegt LOF valdei velo-o komisijas apņemšanās.
2. Līdz 10. martam sagatavot un iesniegt LOF valdei priekšlikumu par izcilību veicinošu
finansējumu modeli, kur nauda sekotu sportista rezultātiem izlases sacensībās.
3. Apmaksāt dalības maksu vienai stafetes komandai Pasaules, Eiropas čempionātos un Pasaules
kausa posmos katrā ko grupām, tai skaitā juniori, juniores, vīrieši, sievietes, mix un mix
sprints. Gadījumā, ja kādās no sacensībām kādā grupā startē vairākas stafetes komandas, tad
tās sadala šo summu proporcionāli uzrādītajiem rezultātiem (2 komandu gadījumā 2/3 labāku
vietu ieguvusī komanda, 1/3 otra).
4. Apmaksāt Latvijas velo-o kausa balvu fondu- 2 kausus un 6 medaļas.
5. Pieņemt pieteikumus un ierosinājumus atlikušā finansējuma sadalei. Mērķi var būt
visdažādākie, ne tikai sportistiem, bet arī velo orientēšanās popularitātes un masveidības
veicināšanai. Tiem jābūt pamatotiem, saprātīgiem un ar atdevi. Piemēram, ja saņēmējs ir
sportists, tad jāiesniedz ne tikai finansējuma prieprasījums, bet arī detalizēts treniņu plāns
līdz galvenajām sezonas sacensībām un treniņu dienasgrāmata, vēlams ar pulsa datiem
online (piemēram, Garmin vai Polar servisos).

