Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.05/05/2022
2022.gada 5.maijā, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis Paegle,
Kārlis Ozols, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas statūtu
noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Inga Bernāte, Pēteris Freidenfelds, Ilmārs Visockis.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas jauniešu čempionāta 100 lauciņu dambretē U-8 vecuma grupā. Informē R.Paegle, V.Vesperis.
2. Par dambretes treneru semināra organizēšanu. Informē K.Ozols, V.Vesperis
3. Par sporta klašu nozīmīšu piešķiršanu. Informē R.Paegle.
4. Par priekšlikumiem valsts budžeta līdzekļu izdevumu plānošanai. Informē R.Paegle, V.Vesperis.
5. Par Rīga Open turnīra un pasaules čempionāta ātrspēlē 100 lauciņu dambretē organizēšanu. Informē
R.Paegle, V.Vesperis.
6. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
Sapulcē nolēma:
1.1. Organizēt Latvijas jauniešu čempionātu 100 lauciņu dambretē U-8 vecuma grupā 2022.gada 10.11.septembrī Rīgā.
2.1. Apstiprināt LDF treneru semināra rīkošanu 2022.gada 28.jūnijā Liepupē, informēt par to juridisko biedru
pārstāvjus un dambretes trenerus un aicināt pieteikt dalību.
3.1. Atbalstīt otro, pirmo sporta klasi un meistarkandidāta titulu ieguvušajiem bērniem un jauniešiem, kuri
pārstāv LDF juridiskos biedrus, attiecīgo sporta klasi vai sporta titulu apliecinošas LDF nozīmītes piešķiršanu
bez maksas.
4.1.Pieņemt zināšanai informāciju par LDF budžeta plānoto izlietojumu sacensībām un attīstības vajadzībām,
paredzot izskatīt iespējamus papildu ieguldījumus dambretes literatūras tulkošanai un publicēšanai.
5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par paveikto un plānoto Rīga Open 2022 un pasaules čempionāta ātrspēlē
rīkošanai, tai skaitā par atbalsta pieteikumu iesniegšanu finansējuma piesaistei, kā arī par sacensību nolikumu
saskaņošanu un publicēšanu.
6.1. Apstiprināt klasifikācijas komisijas iesniegto informāciju par sporta klašu un titulu normu izpildi un
piešķiršanu.
6.2. Pieņemt zināšanai J.Štāla sniegto informāciju par Lietuvas Dambretes federācijas plānoto dambretes
nometni no 20.jūnija līdz 23.jūnijam Lietuvā, Moletai. Uzdot V.Vesperim sazināties ar Lietuvas dambretes
federāciju vadību, lai iegūtu pilnu informāciju par plānoto nometni un tad informēt juridiskos biedrus un trenerus
par šo iespēju.
6.3. Uzdot V.Vesperim sazināties ar Lietuvas, Polijas un Igaunijas dambretes federāciju vadību, lai vienotos par
sanāksmi pārrunām par Polijas un trīs Baltijas valstu dambretes sacensībām.
6.4. Nākamo LDF valdes sēdi sasaukt 2022.gada 25.maijā attālināti, paredzot izskatīt jautājumu par LDF vietu
piešķiršanu uz Latvijas jauniešu čempionāta finālu 100 lauciņu dambretē. Nākamo LDF valdes ikmēneša sēdi
sasaukt 7.jūnijā, plkst.19.00, attālinātā formātā.
Sēde slēgta plkst. 21.05.
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