LATVIJAS DAMBRETES FEDERĀCIJA
BIĶERNIEKU IELĀ 24A-1, RĪGA, LV-1006, TĀLRUNIS (371) 26198758
E-PASTS roberts.misans@initiative.lv, reģ. nr. 40008022773

Valdes sēdes protokols Nr. 05/6

2019. gada 5. jūnijā Rīgā, Jēkaba iela 24, Pullmann Riga Old Town, valdes sēdes atklāšanas laiks 14:30
Sapulcē piedalās valdes locekļi:
1. Roberts Misāns
2. Raivis Paegle
3. Vitauts Budreika
4. Kārlis Ozols
5. Laura Kronberga
Valdes sēdē bez balsstiesībām piedalās:
1. Paula Gūtmane
2. Zoja Golubeva
3. Edgars Ratnieks
4. Pēteris Freidenfelds
5. Oļesja Abdullina
6. Dzintars Kaņeps
7. Uldis Ābeltiņš
8. Raimonds Vipulis

9.
10.
Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Roberts Misāns Protokolists: Paula Gūtmane
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Turnīru kalendārs;
Turnīru organizatoru grupas izveide;
Dalības maksu ieviešana 2020.gada turnīriem;
Gaidāmo Eiropas un pasaules čempionātu LDF finansējuma sadale;
Vasaras nometne;
Dambretes popularizēšanas komunikācijas plāns un nepieciešamais cilvēkresurss tā realizēšanai;
Citi jautājumi.

Sapulcē nolēma:
1. Informācija, ka no nākamā gada pasaules čempionātos 100 lauciņu dambretē tiks ieviesta U8 grupa.
Ierosinājums Latvijas kausā ieviest šo grupu kā izmēģinājumu. Diskusija par spēlētāju skaitu U8 finālā un
sacensību garumu. Dažādas nianses – partiju pieraksts, un no tā izrietošais partiju un visu sacensību ilgums,
finansējums. Skaidrojums, ka ir likumi, kas aizliedz mazus bērnus nodarbināt visas dienas garumā.
Ierosinājums samazināt U8 grupā finālistu skaitu līdz 6 dalībniekiem, un 2 dienas U8 finālā.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

Skaidrojums, ka būtu nepieciešams Latvijā ieviest arī U26 grupu un apvienot to ar U19, jo abās grupās ir
maz aktīvo dambretistu un tas padarītu turnīrus spēcīgākus. Notiek diskusija par studentu čempionāta
ieviešanu, kas varētu paplašināt pašlaik potenciāli esošo U26 grupu. Kārlis Ozols skaidro, ka Skolēnu sporta
spēlēs šādu grupu ieviest nevar, jo šajās sacensībās spēlē tikai skolēni.
Roberts Misāns stāsta, ka bija ideja izveidot klubu čempionātu, kurā dambretes klubi braukātu viens pie
otra, kas būtu arī kā saliedēšanās pasākums. Kārlis Ozols stāsta par savu pieredzi Vidzemē, kur jau pastāv
šāda veida sistēma – Liepupe, Mazsalaca, Sigulda, Valmiera braukā viena pie otras, lai spēlētu.
Roberts Misāns stāsta par ideju veidot Vislatvijas skolu čempionātu, ko Vitauts Budreika jau ir daļēji
uzsācis. Uldis Ābeltiņš skaidro, ka Bauskā šādas sacensības jau pastāv ilgu laiku, tomēr tas atšķiras no
pašlaik esošās idejas. Roberts Misāns piedāvā taisīt informatīvu akciju, un izsludināt šo pasākumu ar ideju,
ka skolas piesakās, tālāk Vitauts Budreika, piemēram, aizbrauc un uztaisa šajā skolā dambretes turnīru.
Jābūt vismaz 60 skolēniem.
Pēteris Freidenfelds uzsver, ka jābūt sadarbībai starp citām organizācijām, kas rīko dambretes sacensības.
Roberts Misāns informē, ka mērķis ir augustā publicēt nākamā gada kalendāru. Uldis Ābeltiņš neatbalsta
vasaras vidū rīkot dambretes komandu čempionātus, uz ko Roberts Misāns atbild, ka vasarā vajadzētu rīkot
dambretes turnīrus, lai nepazustu spēlētāji un nepazustu iemaņas. Klātesošie treneri stāsta, ka uz
komandu čempionātu vasarā nav iespējams savākt bērnus. Pēteris Freidenelds ierosina organizēt nometni
bez papildus turnīriem, bet kā minimums divas nedēļas. Klātesošie ir vienisprātis, ka nometne ir vajadzīga,
uz to brauks tie, kas to var atļauties, taču vajadzētu no nometnes atdalīt komandu čempionātus. Edgars
Ratnieks vēl skaidro, ka atlase jaunākajām grupām ir par garu. Izskan priekšlikums atlasi rīkot pirms
Skolēnu sporta spēlēm un dot 2 iespējas kvalificēties finālam – 7 vietas no atlases un 3 vietas no sporta
spēlēm, uz ko Roberts Misāns atbild noraidoši, jo sporta spēlēs spēlē tikai ātrspēli un ātro dambreti.
Ierosinājums uz Latvijas čempionātiem uzaicināt pa vienam pārstāvim no Igaunijas un Lietuvas.
Roberts Misāns skaidro, ka ir mērķis izveidot darba grupu, kas atbildētu par LDF organizētajiem turnīriem.
Lūgums ir pieteikties tiem, kuri gribētu iesaistīties. Pašlaik ir pieteicies tikai Edijs Novickis. Vitauts Budreika
ierosina visiem padomāt par to, ko katrs ir spējīgs uzņemties. Zoja Golubeva arī piesakās palīdzēt organizēt
turnīrus.
Roberts Misāns skaidro, ka vadošo sporta skolu vadītāji ir norādījuši, ka dambrete ir vienīgais sporta veids,
kurā nav dalības maksas. Raivis Paegle uzsver, ka ir nepieciešams zināt, kādas ir sacensību organizatoru
vēlmes (balvas, kausi, medaļas), lai varētu aprēķināt dalības maksas. Nepieciešams ieviest dalības maksas,
lai organizatori varētu nosegt izmaksas.
Jauniešu turnīru finansējums - Varšava – 3500 EUR, Kraņevo – 3000 EUR, Izmira – 3000 EUR. Robertam
Misānam rodas jautājums vai nevajadzētu sniegt lielāku atbalstu tiem dalībniekiem, kas ieņēmuši
augstākas vietas. Nepieciešams izstrādāt principus, kā tiks sadalīts finansējums pēc procentiem, piemēram,
ja brauc divas pirmās vietas, tad 50/50.
Vasaras nometne.
Roberts Misāns skaidro, ka ir nepieciešams radīt saturu par dambretes nozīmību, kā arī nepieciešams
aktīvāk dalīties ar informāciju mājas lapā. Vitauts Budreika uzsver, ka lietotājvārdu un parole var iedot
tiem, kas vēlas.
Nepieciešams uztaisīt rakstu sēriju par to, ko labu dambrete dod bērniem. Ja notiek kādas sacensības, tad
no organizatoriem nepieciešams raksts un bildes, ko ievietot mājas lapā. Pēteris Freidenfelds uzsver, ka
tuvojas svarīgs pasākums Riga Open, to nevajadzētu palaist garām un vajag izmantot visas iespējas, lai to
publicētu.
Klātesošie diskutē, ka laicīgi vajadzētu zināt valdes sēdes datumus un pieturēties pie grafika, lai visi
gribētāji varētu pievienoties. Lūgums sūtīt ieteikumus par mājas lapas uzlabojumiem.
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LDF un LADA sadarbība – Pēteris Freidenfelds vēlas uztaisīt aprakstu par dambreti, vajadzētu izstrādāt
materiālu, ar kuru varētu ieinteresēt augstskolas, lai dambreti iekļautu sporta un matemātikas skolotāju
programmā, jo sporta skolās var strādāt tikai treneri ar augstāko izglītību.
Latvijas dambretes vēstures apkopošanā nepieciešams piesaistīt kādu studentu vai aktīvus vecākus, kas to
varētu izdarīt. Pēteris Freidenfelds uzskata, ka gala rezultātam jābūt kā grāmatai, taču, pirmkārt,
nepieciešams savākt materiālus un infromāciju, lai varētu visu apkopot. Pēteris Freidenfelds piesakās
uztaisīt sarakstu ar to, kas būtu nepieciešams, lai visu uzsāktu.
Roberts Misāns ierosina, ka mājas lapā nepieciešams likt tikai mūsu čempionus, galvenos trenerus,
labākos centrus.

Valdes sēde slēgta, plkst.: 16:30
Sapulces vadītājs

(personiskais paraksts)

Roberts Misāns

Protokolists

(personiskais paraksts)

Paula Gūtmane

