Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 4. aprīlis

Nr. 1/2014-4

Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.
Sēdē piedalās:
LKA valdes priekšsēdētājs: Uldis Mucinieks
valdes locekļi: Artis Zentelis, Ieva Krusta, Ojārs Briedis
novērotāji: Roberts Krusts
sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:00
Darba kārtība:
1) Latvijas izlases apstiprināšana dalībai Pasaules jaukto pāru kērlinga čempionātā
2) Latvijas sieviešu izlases apstiprināšana dalībai Eiropas kērlinga čempionātā
3) Latvijas vīriešu izlases apstiprināšana dalībai Eiropas kērlinga čempionātā
4) Dažādi
4.1.) Latvijas čempionāta organizācijas komitejas vadītāja apstiprināšana
4.2.) Izmaiņas Nacionālo izlašu veidošanas noteikumos
4.3.) Ledus un akmeņu testēšana pirms Latvijas čempionātiem
4.4.) Latvijas kērlinga izlašu apdrošināšana sacensībās
4.5.) WCF sacensību norises laiki un vietas

1. Latvijas izlases apstiprināšana dalībai
Pasaules jaukto pāru kērlinga čempionātā
A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums no 2014. gada Latvijas
jaukto pāru kērlinga čempionāta uzvarētājiem „SK OB/Regža Regža” par vēlmi izmantot izcīnītās
tiesības piedalīties 2014. gada Pasaules jaukto pāru kērlinga čempionātā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas jaukto pāru kērlinga izlasi dalībai 2014. gada Pasaules jaukto
pāru kērlinga čempionātā šādā sastāvā: Dace Regža, Ansis Regža.

2. Latvijas sieviešu izlases apstiprināšana dalībai Eiropas kērlinga čempionātā
A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka ir saņemti divi iesniegumi no 2014. gada Latvijas
kērlinga čempionāta sieviešu konkurencē uzvarētājām „SK OB/Regža” par vēlmi izmantot
izcīnītās tiesības piedalīties 2014. gada Eiropas sieviešu kērlinga čempionātā.

Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas sieviešu izlasi dalībai 2014. gada Eiropas kērlinga čempionātā
šādā sastāvā: Evita Regža, Dace Regža, Ieva Bērziņa, Žaklīna Litauniece, Anete
Zābere, treneris Ansis Regža.

3. Latvijas vīriešu izlases apstiprināšana dalībai Eiropas kērlinga čempionātā
A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums no 2014. gada Latvijas
kērlinga čempionāta vīriešu konkurencē uzvarētājiem „A41/Gulbis” par vēlmi izmantot izcīnītās
tiesības piedalīties 2014. gada Eiropas vīriešu kērlinga čempionātā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas vīriešu izlasi dalībai 2014. gada Eiropas kērlinga čempionātā
šādā sastāvā: Ritvars Gulbis, Normunds Šaršūns, Aivars Avotiņš, Artūrs Gerhards,
treneris Roberts Krusts.
4. Dažādi
4.1.Latvijas čempionāta organizācijas komitejas vadītāja apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka 2014. gada 13. martā ir saņemts R.Birznieka iesniegums par
atteikšanos no Latvijas čempionātu organizācijas komitejas vadītāja pienākumu turpmākas
pildīšanas. Līdz ar to ir jāievēl jauns organizācijas komitejas vadītājs.
I.Krusta izvirza A.Zenteli Latvijas čempionāta organizācijas komitejas vadītāja amatam.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Arti Zenteli par Latvijas čempionātu organizācijas komitejas vadītāju.
4.2.Izmaiņas Nacionālo izlašu veidošanas noteikumos
I.Krusta aicina uz diskusiju par izmaiņām Nacionālo izlašu veidošanas nolikumā. Valde
vienojas līdz 17. aprīlim sadarbībā ar Nacionālo izlašu treneri izstrādāt savus priekšlikumus
izmaiņām noteikumos un pēc tam izsūtīt biedriem tālākai apspriešanai.
4.3.Ledus un akmeņu testēšana pirms Latvijas čempionātiem
A.Zentelis aicina valdi izteikties par nepieciešamību veikt ledus un akmeņu testēšanu
pirms Latvijas čempionātiem un rosina atteikties no pirmsčempionātu iesildīšanās, kā galvenos
argumentus minot mazo interesi par šo iespēju līdzšinējos čempionātos un nevajadzīgo
čempionātu sadārdzinājumu.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Nodrošināt komandām ledus un akmeņu testēšanu tikai pirms Latvijas čempionāta
vīriešu un sieviešu konkurencē.

4.4.Latvijas kērlinga izlašu apdrošināšana sacensībās
A.Zentelis informē valdi, ka līdz šim nav noteikts, vai nacionālās izlases tiek apdrošinātas
sacensību laikā.
A.Zentelis aizcina balsot par ceļojumu apdrošināšanas nodrošināšanu nacionālajām
izlasēm.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Nodrošināt nacionālajām izlasēm sporta apdrošināšanu sacensību dienās un parasto
apdrošināšanu pārējās ceļojuma dienā LKA apmaksātajās starptautiskajās sacensībās.
4.5.WCF sacensību norises laiki un vietas
A.Zentelis informē, ka 04.04.2014. Pasaules kērlinga federācija paziņojusi vairāku
2014./2015. gada sacensību norises vietas:
Eiropas Jaukto komandu čempionāts notiks 13.-20.09.2014. Kopenhāgenā, Dānijā,
Pasaules ratiņkrēslu čempionāta kvalifikācijas turnīrs notiks 01.-06.11.2014.
Lillehammerē, Norvēģijā,
Eiropas Junioru izaicinājuma kauss notiks 03.-08.01.2015. Prāgā, Čehijā,
Pasaules junioru čempionāts notiks 28.02-08.03.2015. Tallinā, Igaunijā.
U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 19:30 valdes sēde
tiek paziņota par slēgtu.
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Ojārs Briedis

Protokolēja

Artis Zentelis

