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Izskatāmie jautājumi
Ff
1. 2020.gada sezona.
K.Vents informē, ka 12. jūlijā tika aizvadīts Latvijas Kauss regbijā7 vīriešiem. Sacensībās piedalījās
septiņas komandas. Uzvaru izcīnīja RFC “Livonia” komanda “Grundzāle”, finālā uzvarot RK
“Miesnieki” komandu “Ķekava/Miesnieki”. Sacensību laikā daudz traumu, vienā no epizodēm
vadošais Latvijas R7 izlases spēlētājs Elmārs Šefanovskis lauza degunu.
Sacensību organizācija bija labā kvalitātē, bet, diemžēl, uz sacensībām ar lielu nokavēšanos
ieradās LRF preses sekretārs Lauris Lizbovskis, kurš bija nozīmēts par šo sacensību informatoru
un pasākuma vadītāju.
Juris Silovs un Garkalnes novada dome bija parūpējusies par sacensību dalībnieku ēdināšanu,
un stadiona labiekārtošanu atbilstoši sacensību prasībām. LRF prezidents A.Pilenieks pasniedza
pateicības balvu Jurim Silovam.
Sacensību galvenais tiesnesis Edgars Cīrulis, sniedzot sacensību apkopojumu, informē, ka
tiesnešiem nepieciešamas visiem vienādas tiesnešu formas. Ir ļoti mazs pieejamais tiesnešu
skaits, kuri var tiesāt sacensības atbilstošā līmenī. Nepārtraukti jāklausās slikti komentāri no
komandu galvenajiem treneriem par tiesāšanas nekonsekvenci un dažādo noteikumu traktējumu.
Tika atceltas Latvijas kausa R7 sacensības sievietēm, jo pieteicās tikai viena komanda –
“LSPA/Livonia”. RK “Selēna” līdz pat pēdējam brīdim neatbildēja, un tikai pastarpināti caur
citiem klubiem un spēlētājiem saņemta informācija, ka klubs nepiedalīsies. Kluba vadītājs Dins
Sirsniņš uz telefona zvaniem neatbild. RK “Imanta” treneris Normunds Bondars apstiprināja, ka
gadījumā, ja sacensībās būs tikai divas komandas, viņi turnīrā nepiedalīsies, un piedāvā Latvijas
Kausa sacensības pārcelt uz vēlāku laiku.
Nedēļas nogalē ieplānots Latvijas čempionāta 1.posms sievietēm R7. Dalību apstiprinājušas 4
komandas: “LSPA/Livonia”. RK “Imanta”, RK “Selēna”, RK “Dzelzs Vilki” (Lietuva). Sacensības
plānotas paralēli Latvijas Kausam R7 U16 vecuma grupā.
A.Pilenieks norāda, ka nav pieņemam šāda klubu attieksme. Aicina noskaidrot apstākļus un prasīt
paskaidrojumu par RK “Selēna” nepiedalīšanos un uzaicinājumu ignorēšanu. Tad arī domāsim,
kā šāda veida situācijas izskaust.
M.Zeltiņš ierosina Latvijas Kausa R7 sacensības sievietēm pārcelt uz sezonas beigām.

Balsojums PAR - vienbalsīgi
A.Pilenieks aicina izteikt brīdinājumu LRF preses sekretāram L.Lizbovskim.
Balsojums PAR - vienbalsīgi
K.Vents norāda, ka sacensībām nepieciešams veikt LRF telts remontu, jo esošā telts nav vairs vizuāli
pievilcīga, kā arī tai trūkst detaļas.
A.Ameters piekrīt, ka esošā telts ir bēdīgā stāvoklī un ir novecojusi.
Balsojums PAR - vienbalsīgi
2. Latvijas regbijam 60.
A.Pilenieks informē, ka lai arī neskatoties uz situāciju valstī saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatīšanos
Latvijas regbijam šogad ir 60 gadu jubileja, un ir nepieciešams oficiāls brīdis, lai pasniegtu balvas
par ieguldījumu Latvijas regbijā, un godinātu Latvijas regbijam īpašus regbija cilvēkus, kuri
pēdējā desmitgadē ir godam pārstāvējuši Latvijas valsts regbiju.
M.Zeltiņš informē, ka 50 gadu jubilejas svinībās tika aizsākta tradīcija par speciālo LRF gredzenu
pasniegšanu. Tos saņēmuši “Edinburgas izlases” spēlētāji un delegācijas pārstāvji.
A.Ameters ierosina izveidot sarakstu ar regbistiem, kuri balstoties pamatkritēriju – spēļu skaits Latvijas
izlasē varētu pretendēt uz šādu speciālo LRF apbalvojumu.
K.Vents ierosina svinīgo pasākumu apvienot, un padarīt sportiski nozīmīgu, kopā ar Latvijas
čempionāta R7 vīriešiem, kas ieplānots 29. augustā Baldones stadionā. Ņemot vērā, ka šī gada
Latvijas čempionāts R7 ir tikai vienā posmā, tad ieinteresētība gan no klubu puses, gan skatītāju
puses varētu būt lielāka nekā bijis iepriekš. Saistībā ar čempionātu tiktu organizēta “āra virtuve”
skatītājiem, brīvpusdienas spēlētājiem un klubu pārstāvjiem. Sportacents.com, diemžēl, šajā
datumā nevar nodrošināt filmēšanu. Jāmeklē citi risinājumi. Pasākumam plānots piesaistīt arī
profesionālu “DJ”. LRF preses sekretārs Lauris Lizbovskis apņēmies novadīt svinīgo godināšanas
balvu pasniegšanu un sacensības kopumā. Apsolījis, ka tāds gadījums kā bija ar Latvijas Kausa
sacensībām neatkārtosies.
Balsojums PAR – vienbalsīgi
A.Pilenieks ierosina sagatavot uzaicināmo viesu sarakstu, un izsūtīt elektroniskus ielūgumus. Informē,
ka jau iepriekš tikušas pasūtītas LRF īpašas vīriešu kaklasaites par godu LRF 60 gadu jubilejai.
Papildus nepieciešams pasūtīt dāvanas sievietēm. Labākais variants varētu būt lakats vai šallīte ar
LRF simboliku.
Balsojums PAR – vienbalsīgi
M.Zeltiņš norāda, ka nepieciešams padomāt, kā skatītājiem, īpaši veterāniem, ērtāk ierasties uz
Baldones stadionu. Ierosina nodrošināt autobusu Rīga-Baldone-Rīga.
Balsojums PAR – vienbalsīgi
M.Zeltiņš ierosina piesaistīt video operatoru, kurš varētu nofilmēt un sagatavot īpašu filmiņu par 60
gadu svinībām, kura paliks kā vēsturiska piemiņa. Ir zināms labs speciālists, kurš ikdienā filmē
sporta pasākumus. Rekomendācija no Z.Zālmana.
Balsojums PAR – vienbalsīgi

3. Dažādi.
3.1.

Spēlētāju licencēšanās DIGIPass.

K.Vents: klubiem ir nosūtīti atgādinājumi, ka pirmās jauniešu sacensības norisināsies jau 9. augustā
(Latvijas Kauss U16 R7), un uz šo laiku ir nepieciešams sakārtot licences. Noteikts, ka bez
aktīvām 2020. gada licencēm neviens netiks pielaists sacensībām.
LRF Tehniskais direktors un licencēšanās komisijas vadītājs Kārlis Sarkans ir informējis gan
LRF ģenerālsekretāru, gan sacensību galvenos tiesnešus, ka klubi aktīvi veic spēlētāju
licencēšanu, bet uztraucas, ka no dažiem klubiem nav nekādas informācijas vispār un lietu
sakārtošana tiks atlikta uz pēdējo brīdi.
Valde pieņem zināšanai.
3.2 LOK projekts “Sporto Visa Klase”.
K.Vents informē, ka ir veiksmīgi prezentēta LRF iesaistīšanās programmā “Sporto Visa Klase”. LOK
apstiprinājis, ka, lai viss norisinātos atbilstoši prasībām, LRF ir jātiekas ar LSPA metodiķi Antru
Gulbi un mēneša laikā jāsagatavo “Pieskāriena regbijs” metodiskie materiāli 2. un 3. klasei.
A.Pilenieks informē, ka ir panācis vienošanos ar Sandru Avotu par attiecīgas programmas metodisko
materiālu sagatavošanu. Nepieciešams noslēgt uzņēmuma līgumu par konkrētā darba izpildi.
K.Vents papildina, ka ir jau bijusi tikšanās ar LSPA metodiķi Antu Gulbi un panākta mutiska vienošanās
par sadarbību. Viņa personīgi ir pazīstama ar Sandru Avotu, kas varētu sekmēt šā projekta
virzību.
Balsojums PAR – vienbalsīgi
3.3.

Rīgas Atklātais čempionāts.

K.Vents informē, ka nav iespējams piesaistīt konkrētajam čempionātam četras U18 komandas, lai
aizvadītu regbija XV sacensības. Šobrīd, reāli ir tikai divas klubu apvienotās komandas –
“Livonia/Mītava” un “Miesnieki/Eleja”, ne RK “Jūrmala”, ne RK “Eži” nevar nokomplektēt
sastāvus.
M.Zeltiņš ierosina šīs sacensības pārcelt uz oktobra mēnesi, un veikt izmaiņas nolikumā, nosakot, ka
sacensības ir pieaugušajiem. Apņemas uzrunāt augstākās līgas klubus, kuriem varētu būt
interese piedalīties šajās sacensībās pēc Latvijas čempionāta un Latvijas kausa noslēguma.
Balsojums PAR - vienbalsīgi

3.Pieņemtie lēmumi
1. Apstiprināt Latvijas Kausa R7 vīriešiem sacensību rezultātus.
2. Izteikt mutisku brīdinājumu L.Lizbovskim.
3. Pārcelt Latvijas Kausa R7 sacensības sievietēm uz sezonas beigām. Galvenajam tiesnesim vienoties
ar klubiem par konkrētu datumu un vietu.
4. K.Ventam organizēt LRF telts remontu un jauna pārseguma pasūtīšanu.
5. K.Ventam sagatavot elektronisko ielūgumu un izsūtīt to pa e-pastu par 29. augustā paredzēto
svinīgo godināšanu sakarā ar LRF 60 gadu jubileju un Latvijas čempionātu R7.
6. A.Pilenieks sagatavo sarakstu ar īpašo LRF gredzenu saņēmējiem.
7. M.Zeltiņam vienoties ar juvelieri par cenu un termiņu.
8. A.Pileniekam sazināties ar autobusa šoferi par bezmaksas autobusa nodrošināšanu skatītājiem 29.

augustā.
9. M.Zeltiņam sazināties ar video operatoru par īsfilmas veidošanu par godu LRF 60 gadu jubilejai.
10. Nozīmēt M.Zeltiņu par Rīgas Atklātā čempionāta koordinatoru komunikācijai ar Rīgas Domes
Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
11. Noslēgt uzņēmuma līgumu ar Sandru Avotu par metodiskā materiāla sagatavošu projektam “Sporto
Visa Klase” vecuma grupa no 2.- 4.klasei.
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