LOF velo komisijas sapulces protokols #2
2017. gada 08. oktobris. Notiek Ropažu vidusskolā, Rīgas iela 5, Ropaži
Piedalās: velo‐o komisijas locekļi Raitis Muižnieks, Mārīte Knēta, Uģis Voiceščuks.
Uzaicināti Mārtiņš Lasmanis, Aiga Strazdiņa, Dina Zobena.
Protokolē: Uģis Voiceščuks un Raitis Muižnieks.
Darba kārtība:
1. Kvorums, protokolists
2. 2018.gada kalendārs, Latvijas Kauss un Latvijas Rangs
3. MTBO 3‐dienas un sadarbība ar Magnēts
4. 2018.gada budžets
5. Izlases veidošanas princips, elite, juniori
6. Dažādi

1. Kvorums, protokolists
Sapulce sākas 14:20. Ņemot vērā, ka velo‐o komisijas sēdē ir ieradušies 3 locekļi no 5, ir
nepieciešamais kvorums, un sapulce var sākties. To vadīt uzņemas Raitis Muižnieks, protokolē Uģis
Voiceščuks un Raitis Muižnieks.

2. 2018.gada kalendārs, Latvijas Kauss un Latvijas Rangs
Kāpā velo‐o visticamāk nebūs, jo nav piemērots apvidus, lietuvieši/igauņi būs WRE mačos. Uz vienu
distanci uz Pāvilostu, iespējams, ka būs maz dalībnieku. Tas paliek organizatoru ziņā.
Latvijas Kausam 2018 projektā sekojošas sacensības:
‐ Ziemeļu divdienas 2 distances
‐ PBK 1 distance
‐ 3dienas 3 distances
‐ LČ 2 distances
‐ Rudens noslēguma pasākums 1 vai 2 distances
Kausa ieskaitē vērtē n/2+1 sacensības, kur n ir kopējais sacensību skaits.
LČ un Rudens noslēguma pasākums var tikt apvienoti. Kā iespējamie organizatori varētu būt
Jēkabpils, Sēlijas mežs vai OK Ogre vai OK Alūksne vai OK Stiga vai kāds cits klubs.
Latvijas Rangam saglabājam esošo modeli, kad ieskaitē ir vismaz 4 sacensības 2018. gada laikā.

3. MTBO 3‐dienas un sadarbība ar Magnēts
Latvija MTBO 3‐dienas plānotas Kandavā, 2018. gada 08.‐10. jūnijs. Vienlaicīgi arī Baltijas čempionāts
2018.
Sadarbība ar Magnētu neskaidra, jo pēc vecās shēmas Magnēts negrib strādāt, esot nepieciešams
organizators, kas pilnībā koordinē un pārrauga pasākumu. Mārtiņš Lasmanis un Raitis Muižnieks pēc
Jūrmalas rogaininga veiks pārrunas ar Henriju Freimani.
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4. 2018.gada budžets
Budžetu plānots iesniegt LOF valdei un kongresam 2500EUR apmērā, jeb ne mazāk kā 2017.gadā.
Papildus no LOF varētu būt vēl 250EUR atbalsts WRE sacensībām Kandavā.
Budžeta sadalījums tāds pats kā 2017.gadā, kad junioriem mēģina apmaksāt visu PČ dalības maksu,
un elitei apmaksā dalību pēc nolikuma kritērijiem un augstvērtīgiem rezultātiem.

5. Atlases kārtība uz PČ
Izlases sastāva noteikšanai izmanto atlases sistēmu, kur 3 dalībnieki tiek noteikti pēc uzrādītajiem
rezultātiem atlases sacensībās. Pārējie dalībnieki pēc velo‐o komisijas lēmuma.
Atlases sacensības, 4 ieskaites no 6 sacensībām, kur 2 jābūt ārzemēs.

6. Savstarpējie pienākumi
Raitis Muižnieks ierosina meklētu atbalstītāju vai ģenerālsponsoru Latvijas Kausam vai Rangam, lai
apbalvošanā būtu arī balvas. Balvu fondam vajadzētu 1k‐1.5k EUR.
Jāceļ sacensību kvalitāte. Sacensībām nepieciešami inspektori.
Uz gada beigām jāsagatavo raksts LOF web lapai par 2018. gada plāniem, lai piesakās organizatori
sacensību kalendāra veidošanai. Raitis nodefinē raksts mērķus, Dina uzraksta, un Mārīte koriģē.

Sapulce slēgta pl.15:20
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