LRF Valdes sēde
Protokols Nr. 07/2020
Norises vieta un laiks: Valmieras 43-4, Rīga, 06.07.2020, plkst. 10.00
Vārds, Uzvārds
Aivars Pilenieks
+
Aigars Ameters
+
Māris Zeltiņš
+
Kārlis Vents
+

Loma
Prezidents
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Ģenerālsekretārs

Dienaskārtība
1. 2020. gada sezona;
2. Latvijas regbija izlases;
3. Dažādi.
Izskatāmie jautājumi.
Ff
1. 2020. gada sezona.
K.Vents informē, ka 4. jūlijā aizvadītas pirmās oficiālās sacensības regbijā. Majoru pludmalē norisinājās
Pludmales regbijs vīriešiem, sievietēm un veterāniem. Vīriešu sacensībās pirmo vietu izcīnīja
“Halipapa/Jūrmala”, sievietēm “LSPA/Livonia” veterāniem “Kovas” (Lietuva). Sacensības
noritēja bez starpgadījumiem. Klubi ļoti rūpīgi centās ievērot organizatoru noteiktās prasības.
Neskatoties uz lielo dalībnieku skaitu, sacensībās nebija nodrošināts ne informators, ne mūzika,
nebija karogu vai banneru, kas radītu priekšstatu, ka konkrētās sacensības ir LRF oficiālais
čempionāts un Jūrmalas domes kauss. Vairākas komandas izrādīja neapmierinātību ar tiesnešu
darbu. Laukumu kvalitāte, marķējums, kā arī balvas bija labā līmenī.
Visām Latvijas čempionātu un kausu sacensībām ir izstrādi nolikumi, noteikta izspēles kārtība un
izveidots kalendāra projekts:
- 12. jūlijā Upesciema stadionā notiks Latvijas kauss R7 vīriešiem un sievietēm, kas vienlaicīgi būs
arī Garkalnes novada domes kauss.
- no 13. jūlija sāksies Latvijas čempionāts RXV vīriešiem. Viena apļa turnīrs, kur katra komanda
izspēlē ar katru un pēc punktiem nosaka Latvijas čempionu. Pieteikušās ir 6 komandas: RFC
“Garklane/Livonia”, RK “Ķekava/Miesnieki”, RK “Eži/EK Sistēmas”, RK “Fēnikss”, RK
“Jūrmala”, RK “Rāmavas Lāči”.
- Bērnu un jauniešu sacensības plānots uzsākt no augusta mēneša. Plānotas gan U18, gan U16,
gan U14, gan U12 un U10 sacensības.
- Sieviešu regbija sacensības R7 3 posmos (08.08, 22.08 12.09). Visus posmus paredzēts
aizvadīt RTK stadionā.
- 29. augustā paredzēts Latvijas čempionāts R7 vīriešiem Baldones stadionā.
- Latvijas kauss RXV vīriešiem norisināsies pēc Latvijas čempionāta. Tajā varēs piedalīties
komandas, kas LČ ieņems pirmās 4 vietas. Kausu uzreiz sāks ½ fināli 19. septembrī. Fināli 26.
septembrī.
A.Pilenieks ierosina, ka būtu nepieciešams kādas no sacensībām translēt Latvijas televīzijā, ņemot
vērā, ka tieši LRF veiktais aktīvais darbs un atbalstītāju piesaiste deva iespēju Latvijas televīzijai
pārraidīt Pasaules Kausu regbijā. Saņemts mutisks solījums no LTV vadības par to, ka LTV varētu
translēt Latvijas izlases mājas spēli no rudens cikla.
A.Ameters un M.Zeltiņš atbalsta šādu iniciatīvu.

K.Vents norāda, ka vispiemērotākās varētu būt Latvijas Kausa fināla sacensības, jo līdz tam ir
pietiekami daudz laika, lai pienācīgi sagatavotos šādai translācijai, piesaistītu maksimāli daudz
skatītāju stadionā, kā arī LTV to varētu ieplānot savā darbu grafikā.
Valde pieņem zināšanai
2. Latvijas regbija izlases.
2.1. Vīriešu un sieviešu regbijs 7 izlases
K.Vents informē, ka visas R7 sacensības (gan vīriešu, gan sieviešu), kā arī pludmales sacensības tiek
atceltas un šogad nenotiks.
2.2. Vīriešu R 15 izlase
K.Vents informē, ka RXV izlašu sacensību rudens cikls varētu notikt. Federāciju pārstāvji var vienoties
par kalendāru un to iesniegt RE. Mūsu gadījumā vislabāk rudenī būtu sākt ar Zviedriju mājās un
pēc tam ar Ungāriju izbraukumā, tad turpinātu pavasarī ar Luksemburgu un pēdējo spēli pret
Čehiju. Covid19 rezultāti nevienā no mūsu grupas valstīm, izņemot Ungāriju, nav labi un
daudzsološi, kas rada bažas, vai tiešām būs iespējams brīvi ceļot bez karantīnas ievērošanas un
šajā sezonā aizvadīt RE izlases spēles..
2.3.Junioru izlases
K.Vents informē, ka RE nosūtīta vēstule par iespējamu U18 RXV turnīra organizēšanu Latvijā. RE
darbinieki strādā attālināti un līdz ar to ir nepieciešams ilgāks laiks lēmumu pieņemšanai, jo
situācija Eiropā ar vīrusa izplatību ir sarežģīta.
Valde pieņem zināšanai.
3. Dažādi.
3.1.

Spēlētāju licencēšanās DIGIPass.

K.Vents
informē,
ka
darbojas
spēlētāju
elektroniskā
licencēšanās
sistēma
saitē
www.gribuspelet.lv/pieteikties . Klubi ir informēti, ka šogad visas spēlēju licencēšanās notiks
attālināti. Klubi veic spēlētāju licencēšanos. Aizķeršanās ir ar bērnu un jauniešu licencēšanos, jo
jāpievieno daudz dokumentu, kuru saņemšana šajos apstākļos, kad spēkā ir ierobežojumi, nav
vienkārša. Problēmas ir ar ģimenes ārstu zīmēm.
Licenču pārbaudi un apstiprināšanu veic LRF Tehniskais direktors Kārlis Sarkans. Darba apjoms
ir ļoti liels, jo jāsinhronizē visi dati ar iepriekšējiem gadiem, kā arī katram spēlētājam jāveido
viņa
digitālais fails, kur turpmāk tiks glabāta informācija hronoloģiskā secībā.
Programmatūra nepārtraukti tiek uzlabota, lai ar to varētu efektīvi un operatīvi darboties arī
turpmākās sezonas. Informēta arī RE vadība, ka tiek veikts spēlētāju licencēšanās digitalizācijas
process. Kad sistēma darbosies pilnībā, ir saņemts uzaicinājums no RE tās risinājumus
prezentēt citu federāciju pārstāvjiem.
Valde pieņem zināšanai.

3.2.

Draudzības spēle Baltic vs Nordic.

A.Pilenieks ierosina par godu Latvijas regbija 60 gadu jubilejai organizēt draudzības spēli starp Baltijas
izlasi un Skandināvijas izlasi.
A.Ameters ierosina, ka tām vajadzētu būt simboliskajām izlasēm, nevis šobrīdējo izlašu spēlētāju
pārstāvētām.
M.Zeltiņš norāda, ka šāds pasākums būtu ievērojams notikums Latvijas regbijam. Ar tā palīdzību varētu
apvienot gan Baltijas regbija spēkus, gan veidot sadarbību ar Skandināvijas regbija federācijām
turpmāk un pārstāvot visu mūsu valstu intereses RE.
K.Vents ierosina sagatavot vēstuli ar uzaicinājumu, un nosūtīt sekojošām federācijām: Lietuva, Igaunija,
Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Somija, Islande. Iespējams sarakstu papildināt ar Austriju, jo pēdējās
RE asamblejas laikā izveidojušās labas attiecības ar šo federāciju.
Konkrēto spēli varētu organizēt augusta mēnesī. Jāvienojas par vietu. Iespējamie varianti –
Daugavas stadions, Jelgava, Baldone. Jādomā un jārisina jautājums par viesu izmitināšanu un
pēcspēles pasākumu.
A.Pilenieks ierosina veidot spēļu formas komplektus, kuri pēc spēles paliktu dalībniekiem par piemiņu.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.

3.Pieņemtie lēmumi
1. Apstiprināt Latvijas čempionāta pludmales regbijā čempionāta rezultātus vīriešu, sieviešu un
veterānu sacensībās.
2. Apstiprināt Latvijas čempionātu R7 aizvadīt 29. augustā Baldones stadionā.
3. Apstiprināt Latvijas kausa ½ fināla spēles 19. septembrī un fināla spēles par Kausu un šķīvi
26.septemrbī.
4. Organizēt draudzības spēli starp Baltijas un Skandināvijas izlasēm.
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