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A. Misiņš stāsta par pēdējām sacensībām, par lielo dalībnieku skaitu, tostarp arī
starptautisko.
A. Rodčenko iesaka sacensības sākt ātrāk, lai varētu uzņem vairāk dalībniekus.
Vienbalsīgi tiek balstots par ātrāku sacensību sākšanās laiku.

1.
Tiesnešu seminārs 2. decembrī
A.Rodčenko: 2. decembrī, kad būs sezonas noslēgums, tostarp arī tiesnešu seminārs. Elena
būs viens no cilvēkiem, kas iepazīstinās ar izveidoto tiesnešu sistēmu.
E. Usova-Akula: pa šo gadu no maijam līdz oktobrim mūsu galvenais mērķis bija nodrošināt
taisnīgu un profesionālu tiesāšanu.
Tika ieviesta cross judging sistēma, kad tiesneši ir abās ūdenstilpnes pusēs, lai palielinātu
tiesāšanas kvalitāti. Lielākais ieguvums ir tiesnešu komandas sajūta – tika izveidota facebook.com
grupa, kura ļoti aktīvi tika lietota. Tika veidoti 4 semināri, 3 satikšanās pirms sacensībām ar
komandu, kā arī individuāli, neformālās tikšanās ar komandu, ar sacensību organizatoriem.
Tika izveidota tiesnešu līmeņu sistēma, kas paredz tiesnešu izaugsmi dažādās kategorijās –
1.līmeņa tiesnesis, 2. līmeņa tiesnesis, nacionālais tiesnesis, ITO. Izveidoti arī dizaini kartītēm
atsevišķu tiesnešu līmeņu kategorijām.
Katram tiesnesim ir sava dienasgrāmata, kur raksta tiesāto sacensību laiku, vietu,
nosaukumu, tiesneša pozīciju un informāciju par testiem, semināriem.
ICF noteikumi ir pārtulkoti latviešu valodā un tuvākajā laikā tiks pielāgoti mūsu sistēmai,
tiks iesieti un izprintēti. Izveidota tiesnešu datu bāze, kur sadalīti pa reģioniem, pieredzes, testu
rezultātiem, kā arī pieejama kontaktinformācija. Ir arī novērtējuma anketa, kur galvenais tiesnesis
vērtē pārējo tiesnešu darbu un otrādi, lai dabūtu atgriezenisko saiti.
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Ir ideja izveidot reģionālās grupas, kas vadīs un koordinēs reģionālās sacensības. Crossjudging sistēmā iekļaut vienu cilvēku, kas caur rāciju sazinās ar sekriteriātu un nodod informāciju
no tiesnešiem.
E.Usova-Akula ierosina 02.12.2018 semināru par airēšanas slaloma noteikumiem pasniegt
treneriem, sportistiem un citiem interesentiem.
2.
Biedru kopsapulce 2. decembrī
A.Rodčenko: Kopsapulcē parunāsim par paveikto, izrunāsim un iepazīstināsim ar potenciālo
jauno biedru pieņemšanu asociācijā. Elena pastāstīs par tiesnešiem, noteikumiem. Kristaps varētu
sniegt ieskatu par mārketinga lietām. Piedāvāju arī kādam klubam pastāstīt savu pieredzi.
M.Laidiņš: Es varētu pastāstīt par Ozolnieku airēšanu no dažādām pusēm – Ozolnieku
sporta skola, kas akreditēta uz 2 gadiem, Airēšanas klubs, Ozolnieku laivām.
A. Rodčenko: Vai A.Misiņš varēs pastāstīt par sacensību kalendāru 2019.?
A.Misiņš: Jā, sagatavošu kalendāra melnrakstu un izsūtīšu visiem pirms tam.
3.
Sacensību kalendārs 2019. gadā
A.Misiņš: Izveidoju grafika melnrakstu (izdala visiem). Sāksim ar VFS sacensībām janvārī.
A.Rodčenko: Pēc tam februārī slēpošanas sacensības Vanagkalnā, kur uzaicinām arī GA.
M.Laidiņš: Ierosinu veidot VFS un slēpošanas sacensības visai LKF, kur normatīvi būtu
visiem biedriem pēc vienas sistēmas.
A.Rodčenko: Visi ir uzaicināti, skatīsimies, kā ar atbalstu.
M.Laidiņš: 1. decembrī ir federāciju krosa sacensības, vai piedalāmies?
A.Rodčenko: Jā, taisām mūsu apvienības facebook.com lapā pasākumu. Mārci, vai izdarīsi?
M.Laidiņš: Jā.
Tiek izrediģēts sacensību kalendāra projekts, izteikti komentāri un nolemts līdz
1.decembrim izveidot gatavu kalendāru un sacensību nolikumus.

4.
2018. gada sezonas noslēguma pasākums 2. decembrī
A.Rodčenko: Šim pasākumam jāizveido ielūgumi. Gribētu uzlūgt arī veterānus, bijušajiem
sportistiem. Piedāvā 5 EUR dalības maksu.
Vienbalsīgi tiek nolemts par ieejas biļetes pasākuma cenu 5 EUR.
A.Rodčenko: Ierosinu balvas piešķirt labākajiem sportistiem pēc ranga tabulas.
M.Laidiņš: Iesaku izveidot “hall of fame”, kur nosaukt cilvēkus, kas pelnījuši apbalvojumu
par ieguldījumu airēšanas slaloma popularitātes veicināšanā.
A.Rodčenko: Aicinu apspriest šīs idejas par apbalvošanas pasākumu apdomāt katram
individuāli un apspriest sanākšanas reizē pirms noslēguma pasākuma.

Sēdes noslēgums 12:00
Sēdes vadītājs /A. Rodčenko/
Protokolists /L. Luriņa/
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