Latvijas Karatē federācijas Valdes sēdes
Protokols Nr.202102-01

Rīgā, 2021.gada 5.februārī
No plkst. 10:00 līdz 11:00

Sanāksmi vada: L.Vasiļjevs
Piedalās Valdes locekļi: L.Vasiļjevs, A.Ozerovs, R.Sadikovs, R.Sledzevskis
Valdes priekšsēdētāja padomnieks A.Drozdovs
Protokolē: L.Avotiņa-Žaglova

Darba kārtība:
1. Par LKF Tiesnešu kolēģijas iesniegumu
2. LSFP finansējum tāmes izmaiņas
3. LOK piešķirtā finansējuma sadalījums
Par 1.darba kārtības punktu
Sēdes vadītājs informē, ka ir saņemts iesniegums no LKF Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja
I.Ponomarenko ar lūgumu izskatīt iespēju līdzfinansēt Latvijas tiesnešu dalību WKF
organizētajos turnīros ar mērķi iegūt WKF licenci. Diskusija par turnīriem, kuri obligāti
jāapmeklē, lai tiesnesis varētu pretendēt uz licenci (2 Premjerlīgas, 1 Series A, 1 jauniešu līga
trijos kontinentos). Diskusijas rezultātā valde nonāk pie vienošanās, ka LKF uzskata, ka ir vērtīgi
finansēt LKF tiesnešu virzību uz WKF licencēm, tomēr ir nepieciešams vairāk informācijas par
paredzamajām izmaksām. A.Ozerovs piedāvā pieprasīt papildus informāciju no LKF Tiesnešu
kolēģijas, pēc kā izvērtēt piešķiramās summas apjomu. Tāpat būtiski ir izvērtēt, vai LKF piešķirs
līdzekļus, ar kuriem Tiesnešu komiteja varēs rīkoties pēc saviem ieskatiem, vai noteikt stingri
no valdes puses cilvēkus, kuriem tiks apmaksāta dalība kā arī summu apmēru?
Nolemj: Pieprasīt papildus informāciju no LKF Tiesnešu kolēģijas par izmaksām (Balsojums:
Par – 4, pret – nav, atturas – nav)
Par 2.darba kārtības punktu
Sēdes vadītājs atgādina, ka LSFP tāmē ir plānoti pasākumi, piemēram, Latvijas čempionāts,
kuri nevar notikt covid ierobežojumu dēļ, kā arī vasarā plānoto pasākumu iespējamība ir
jāpārskata. Tiek piedāvāts Latvijas čempionātu pārcelt uz 2021.gada rudeni, bet nenoteikt
konkrētu datumu, kam visi piekrīt. R.Sadikovs uzskata, ka plānotā treniņnometne Horvātijā
varētu nenotikt covid situācijas dēļ un iesaka to plānot Latvijā vai Igaunijā. Pārējie piekrīt. Tā
kā situācija ir ļoti mainīga, tiek nolemts līdz nākamajai LKF Valdes sēdei 2021.gada 19.februārī
pārplānot finansējuma tāmē iekļautos pasākumus, par ko atbildīgi ir A.Ozerovs un R.Sadikovs.
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Nolemj: Veikt tāmes pasākumu pārplānošanu līdz nākamajai LKF Valdes sēdei 2021.gada
19.februārī (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)

Par 3.darba kārtības punktu
Sēdes vadītājs informē, ka sacensību darba vajadzībām no LOK puses ir piešķirti 14 633 EUR.
A.Ozerovs un R.Sadikovs rosina tos novirzīt sportistu dalībai Eiropas pieaugušo, Eiropas
jauniešu un pasaules čempionātam 2021.gadā.
Nolemj: Līdz nākamai LKF valdes sēdei 2021.gada 19.februārī izstrādāt tāmi (Balsojums: Par
– 4, pret – nav, atturas – nav)

Sēdes vadītājs

L.Vasiļjevs

Protokolētājs

L.Avotiņa-Žaglova
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