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Nr. 2
Sēdes sākums:

plkst. 09.15 Salas sporta centrs

Sēdes dalībnieki:

LNF presidents Guntars Roga, prezidija locekļi: Aldis Mednis, Dace
Balaka, Valdis Čunka, Liāna Krastiņa, Imants Ločmels, Guntis
Bucenieks, Ivars Puida, Ilmārs Strakšs.

Sēdes vadītājs:

Guntars Roga

Protokolē:

Dace Balaka

Darba kārtībā:
1. Sēdes protokalētājs.
2. Atskaite
- Finanses (G.Roga)
- Interneta lapa (D.Balaka)
- Starptautiskie turnīri Igaunijā un Baltkrievijā (V.Čunka)
- Klubu un biedru apkopojums.(L.Krastiņa)
- Inventāra ražotāju apkopojums.(A.Mednis)
- Veterānu čempionāts (G.Bucenieks)
- Individuālais čempionāts (G.Bucenieks)
- Novusa reklamēšanas aktivitātes (Imants Ločmelis;G.Roga)
3. Jaunu klubu un biedru uzņemšana.
4. Starptautiskais novusa turnīrs novmbrī Priekulē.
5. Dažādi jautājumi.
- Kausa izcīņa 2014 kārtība.
- Komandu čempionāts 2015.
- Šveices sitēmas programma.
- Ripu marķēšana.
u.c.
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1. Sēdes protokolētāja apstiprināšana
Iesaku par sēdes protokolētāju apstiprināt Daci Balaku.
G.Roga
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 1
2.1. G.Rogas atskaite par finansu jautājumiem
Uz doto brīdi finansu sadalījums saskaņā ar izdalīto tāmi. Kā regulāri
izdevumi ir noteikta samaksa par grāmatvedības pakalpojumiem.
Apmaksāta Roll-up izgatavošana. Šobrīd jāpievērš uzmanība summai,
G. Roga
kura jāizmanto līdz gada beigām. Plānotais izlietojums no reālā drīkst
atšķirties maksimāli par 20%.
2.2. Par jaunas w-lapas izstrādi.
Izvirzu balsojumam vai apstiprinām jaunas w-lapas izveidošanu?
G. Roga
Par – 8, pret – 0, atturas – 1
Balsojums
Sakarā ar to, ka w-lapai pēc izstrādes ir jāturpina tehnisko pakalpojumu
G. Roga
nodrošināšana ir būtiski izvēlēties firmu, kura ir uzticama un ar kuru
varēs veidot ilgtermiņa sadarbību.
Šobrīd notiek pārrunas ar divām w-lapu izstrādes firmām.
D.Balaka
2.3. Starptautiskie turnīri Igaunijā un Baltkrievijā.
Latvijas delegācijas piedalījās ar atdzīstamiem panākumiem Igaunijas
V.Čunka
un Baltkrievijas EK posmos. Igaunijā, kā ierasts, delegācija bija
ievērojami lielākā kā uz citiem EK posmiem. Igaunijā teicami startēja
junioru grupu dalībnieki.
Ukrainā paredzētais EK posms sakarā ar nestabilo situāciju valstī tiek
atcelts.
2.4. Klubu un biedru apkopojums.
Šobrīd pārstāvju aktivitāte ir diezgan vidēja. Ir klubi, kuri iesūta ļoti
L.Krastiņa
precīzu informāciju un tādi kuri vispār nereaģē. Iesaku galējo
apkopojumu veikt uz 2015.gada komandu čempionāta sākumu. Mums
praktiski nav tādu klubu, kuriem nebūtu komandu.
Varbūt var rekomendēt sadalīt pa reģioniem, lai valdes pārstāvji savos
G. Roga
reģionos parunā un aktivizē klubus.
2.5. Inventāra ražotāju apkopojums.
Ir apzināti 2-3 ripu un kauliņu ražotāji, kuri gatavo mūsu prasībām
A.Mednis
atbilstošas ripas.
Šo informāciju vajag noformēt rakstiski.
G. Roga
2.6. Veterānu čempionāts
Vēlos sadalīt kuri valdes pārstāvji varēs apbalvot veterānu čempionāta
G. Roga
uzvarētājus.
2.7. Individuālais čempionāts
G.Bucenieks Ar sieviešu čempionāta norisi būtība ir skaidra. 65 dalībnieces, spēlē
trīs posmos. Pirmais posms pēc Šveices sistēmas atlase, pēc tam
pusfinālā 16 labākās iekļūst finālā. Finālā spēlē riņķos apakšgrupās.
Vīriešu turnīrā paredzētas atlases kārtas un posmi līgu spēlētājiem pēc
Šveices sistēmas. Finālā iesaku spēlēt pēc riņķa sistēmas apakšgrupās.
Jāvienojas par spēļu skaitu un punktu piešķiršanas kārtību. Vīriešu
fināla izspēles kārtību variantus iesniegšu elektroniski, lai var veikt
publisku aptauju.
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Ir zināmas problēmas ar bāzēm, jo spēlējot pēc šādām sistēmām
nepieciešami ~ 20 – 23 galdi.
2.8. Novusa reklamēšanas aktivitātes
Ir izgatavots Roll-up kuru mums ir maksimāli, jācenšas izmantot.
G. Roga
3.Jaunu klubu un biedru uzņemšana
Kuldīgas Novusa Klubs ir iesniedzis iesniegumu par uzņemšanu LNF
sastāvā.
G. Roga
Par Kuldīgas NK pieņemšanu LNF
Balsojums
Par – 9, pret – 0, atturas – 0
4. Starptautiskais novusa turnīrs Priekulē
15.-16.11. Priekulē notiek EK noslēdzošais posms un Gada reitinga
noslēguma izcīņa.
Par telpu sagatavošanu, galdiem, pusdienām un naktsmītnēm atbildīgā
G.Roga
persona A. Zīlītis.
Par 2015.gada EK jūlija posma norises vietu šobrīd tiek izskatīta
Ķekava.
5. Dažādi jautājumi.
5.1. Kalendārs 2015.gadam
G.Bucenieks Varu ieteikt izskatīt iespēju mainīt dubultspēļu un komandu
čempionātus vietām.
Pēc ieteikumu apspriešanas vienojamies 2015.gada kalendāra izstrādei
G.Roga
par pamatu saglabāt 2014.gada kalendāru.
2015.gada sacensību kalendāru veidot pēc 2014.gada principiem.
Balsojums
Par – 9, pret – 0, atturas – 0
5.2. Kausu izcīņas kārtība
Par cik esošā kausa izcīņas kārtība šobrīd apmierina gan spēlētāju, gan
organizatoru vēlmes un prasības iesaku 2014.gada kausa izcīņas
organizēt pēc līdzšinējās procedūras.
Par – 9, pret – 0, atturas – 0
Balsojums
5.3. Reitinga aprēķināšana.
G.Roga

Analizējot iepriekšējā gada reitinga aprēķinus uzskatu, ka
nepieciešams izmantot koeficientu dažāda līmeņa turnīru noteikšanai.
2015.gadā reitinga aprēķinam izmantos spēlētāja
G.Roga
- komandu čempionāta rezultātu + individuālā čempionāta rezultātu +
1 reitingu turnīru rezultātus.
Par – 7, pret – 2, atturas – 0
Balsojums
-spēlētāja komandu čempionāta rezultātu + individuālā čempionāta
rezultātu + 2 reitingu turnīru rezultātus.
Par – 2, pret – 7, atturas – 0
Balsojums
5.4. Par tiesnešu izmantojamo programmu sakārtošanu
G.Bucenieks

Lai nodrošinātu vienlīdz kvalitatīvu un godīgu tienešu darbu, līdz
2015.gada veterānu čempionātam jāveic visu programmu sakārtošana.
Atbildīgos par minēto pienākumu veikšanu apstiprināt Daci Balaku un
Balsojums
Ilmāru Strakšu.
Par – 6, pret – 0, atturas – 3
5.5. Komandu čempionāts 2015.g.
G.Roga
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Par 2015.gada komandu čempionāta galveno tiesnesi apstiprināt Gunti
Bucenieku
Par – 8, pret – 0, atturas – 1
Balsojums
5.6. Licences 2015.g.
G.Roga

I.Puida

Ir sagatavota sistēma, kā reģistrēt licences 2015.gadam. (notiek
demonstrējumi)

5.7. Balvas
No paraugiem izvēlas diplomu un medaļu, kuri tiks ņemti par pamatu
2015.gada apbalvojumiem.
5.8. Dažādi jautājumi diskusijām
G.Roga

- Ripu marķēšanas kārtība 2015.gadā.
- Par divu veterānu čempionātu rīkošanas īpatnībām.
- Kausu izcīņas komandām.
- Atbalsts jaukto komandu attīstībai.

Sēde beidzas plkst. 11.00.
Sēdes vadītājs

__________________________ Guntars Roga

Protokolēja Dace Balaka
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