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Dienaskārtība
1. 2020. gada sacensības;
2. “Latvijas regbijam 60” godalgu pasniegšana.
3. Latvijas čempionāta spēles pārtraukšana.
4. Dažādi.
Izskatāmie jautājumi
Ff
1. 2020.gada sacensības.
K.Vents informē, ka ir aizvadīts Latvijas čempionāts R7 vīriešiem, četras kārtas Latvijas čempionātā
RXV, divi posmi Latvijas čempionātā sieviešu R7. Bērnu un jauniešu sacensībās aizvadīti
Latvijas čempionāti U10, U12, U14, U16 un U20) pludmales regbijā, un Latvijas čempionāta 1.
posms U10, U12, U14, kurš šogad pulcējis kopskaitā 17 komandas.
Latvijas čempionātā R7 vīriešiem piedalījās 11 komandas. Uzvaru izcīnīja RK “Miesnieki”
komanda “Krownpack/Ķekava”. Sacensības labi noorganizētas, aizvadītas bez starpgadījumiem.
Svētku sajūtu pabojāja lietus, dēļ kā arī bija maz skatītāju. Tika nodrošināta tiešā translācija
YouTube kanālā Latvian Rugby,
Sacensību galvenie tiesneši vērš uzmanību uz sacensību tiesnešu tiesāšanas kvalitāti.
Komisāri pievērš uzmanību tam, ka komandas nav vienādos formas tērpos, atšķirīgas krāsas
getras, šorti, numuri laukumā neatbilst regbija pamatprincipiem. Laukumā nedodas spēlētāji
sākuma sastāvā no 1 – 15. Netiek savlaicīgi iesniegti spēles komandu vārdiskie pieteikumi.
Notiek nepārtraukta tiesnešu darbības kritizēšana, un apsaukšana no komandu galvenajiem
treneriem.
A.Pilenieks norāda ka LRF Tehniskajam direktoram jārīko tiesnešu seminārs, jo dažu tiesnešu
tiesāšanas kvalitāte neatbilst Latvijas čempionāta līmenim.
2. “Latvijas regbijam 60” godalgu pasniegšana.
K.Vents informē, ka 29.augusta pasākumam viss tika sarūpēts visaugstākajā līmenī, bet, diemžēl, bija
nepatīkami starpgadījumi:
1. LRF preses sekretārs neieradās uz konkrēto pasākumu;
2. Ģenerālsekretārs K.Vents stadionā atradās tikai līdz sacensību sākumam. Valdes locekļiem
paskaidro, ka, bija spiests doties prom sakarā ar ārkārtas situāciju ģimenē un nebija iespējas
atgriezties uz balvu pasniegšanas ceremoniju.
3. RK “Eži” treneris Juris Straume norāda, ka nav saņēmis LRF ielūgumu.
4. RK “Fēnikss” treneris Kristaps Staņa nav pievienots sveicamo pulkam.
A.Pilenieks pauž neapmierinātību ar L.Lizbovska darbu un atkārtotu neierašanos uz tik būtisku Latvijas
regbijam notikumu. Labu darbu veica pieaicinātais “DJ”, kurš ļoti profesionāli attiecās pret savu
darbu, gan paziņojot spēļu rezultātus, gan aicinot skatītājus atbalstīt komandas.
M.Zeltiņš nav apmierināts ar L.Lizbovska darba kvalitāti, norādot uz nesavlaicīgu informācijas

ievietošanu LRF mājas lapā un sociālajos tīklos. Nav arī atbildes uz jautājumu par rakstu sēriju,
saistībā ar Latvijas regbija 60 gadu atzīmēšanu.
A.Ameters ierosina A.Pileniekam personīgi izrunāties ar L.Lizbovski, un tad vienoties par sadarbības
turpināšanu vai pārtraukšanu. Skaidri ir redzams, ka sākotnēji solītais netiek pildīts.
M.Zeltiņs ierosina jau meklēt citu LRF preses sekretāru.
K.Vents informē, ka visiem klubiem un daļai treneru arī personīgi tika nosūtīts elektronisks ielūgums.
Šādu elektronisku LRF ielūgumu saņēmis arī Juris Straume un atsevišķi arī regbija klubs “Eži” uz
oficiālo epastu.
A.Pilenieks atzīst, ka attiecībā uz Kristapa Staņas sveikšanu ir notikusi neuzmanības kļūda, un lai arī
Kristaps Staņa bija sveicamo sarakstā, tomēr netika nosaukts un apsveikts. Par Juri Straumi,
vienalga, ir vai nav saņēmis ielūgumu, esmu gatavs atvainoties par šo kļūdu.
K.Vents ierosina sazināties ar Kristapu Staņu un personīgi atvainoties par konkrēto pārpratumu. Balvu
pasniegt oficiāli pirms vienas no RK “Fēnikss” mājas spēlēm.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
M.Zeltiņš informē, ka attiecībā uz tiesnešu darbu Latvijas Kausa R7 sacensībās nav saņemtas sūdzības
un tiesnešu darbs vērtējams ar “ļoti labi”, kopumā sacensības noritējušas sportiski pozitīvā
gaisotnē.
3. Latvijas čempionāta spēles pārtraukšana.
K.Vents informē, ka Latvijas čempionāta spēlē 5. septembrī starp RFC “Garkalne/Livonia” un
“Ķekava/Miesnieki” spēles 68. minūtē spēles galvenais tiesnesis Kārlis Sarkans pieņēma lēmumu
par spēles pārtraukšanu. Lēmums pamatots ar to, ka laukumā ir iestājusies tāda tumsa, ka nav
iespējams objektīvi saskatīt spēles momentus, kas būtiski apdraud spēlētājus.
K,Vents apstiprina, ka konkrētajā spēle bija spēles komisārs. Un informējis Valdi par to, ka jau
vairākas nedēļas ir centies vienoties ar RFC “Livonia” par citu spēles sākuma laiku, jo RFC
“Livonia” noteiktais spēles sākums pl.19:00 ir par vēlu, un pastāv reāla situācija, ka spēles otrajā
puslaikā uz laukuma būs tumšs, un spēle var tik pārtraukta. RFC “Livonia” pārstāvis Jānis
Diedišķis norāda, ka spēli agrāk Upesciema stadionā nav iespējams sākt, jo stadionā konkrētajā
datumā notiek Latvijas čempionāts petangā, un vienlaicīgi abas sacensības notikt nevar. LRF
piedāvāja konkrēto spēli pārcelt uz Baldones stadionu tajā pašā dienā, tikai agrāk, kā arī segt RFC
“Livonia” klubam izdevumu starpību, ja tādi radīsies, lai aizvadītu spēli Baldonē. Kluba vadītājs
A,Arbeiters nepiekrita šādam priekšlikumam, jo ir bijis komandas spēlētāju balsojums par to, ka
spēli aizvadīt savā mājas laukumā Upesciemā. Kluba pārstāvis Jānis Diedišķis apstiprina, ka
klubs nodrošinās Upesiema stadionā papildus apgaismojumu.
M.Zeltiņš šajā spēlē piedalījās kā sānu tiesnesis un norāda, ka spēles pirmais puslaiks noritēja ar RK
“Ķekava/Miesnieki” komandas pārsvaru, bez rupjībām vai kādiem citiem būtiskiem
pārkāpumiem.
Stadionā bija ieradies liels atbalstītāju skaits gan vienai, gan otrai komandai. Otrajā puslaikā
spēles gaita izlīdzinājās, bet sāka parādīties vairāk rupjību, ar ko spēles galvenais tiesnesis
piešķīra vairākas sarkanās kartītes. Otrā puslaika vidū būtiski pasliktinājās laika apstākļi (stiprs
lietus), un papildus apgaismojums nebija pietiekams, lai izgaismotu visu laukumu atbilstošā
gaismā. Nebija iespējams pat skaidri saskatīt galvenā tiesneša darbību, ne arī laukuma otras
puses sānu tiesneša darbību. Galvenais tiesnesis, konsultējoties un sānu tiesnešiem un spēles
komisāru, informēja spēlētājus par iespējamību pārtraukt spēli un iespējamo atlikušo spēles
laiku. Tāpat arī viņš norādīja par spēles “pēdējās bumbas izspēli”.
K.Vents apstiprina, ka komandas konkrētajā spēlē aizvadījušas vairāk par 70% spēles laiku, līdz ar to,
atbilstoši sacensību nolikumam, spēles rezultāts tiek ieskaitīts.
Jau nākamajā dienā pēc spēles LRF mājas lapā tika publicēts un nosūtīta informācija mēdijiem

ar skaidrojumu par konkrētās situācijas lēmumu.
A.Pilenieks norāda, ka lai šādas situācijas neatkārtotos nākotnē, sacensību nolikumā stingri
jāreglamentē spēļu laiki gan darba dienās, gan brīvdienās, gan vasaras mēnešos, gan rudenī.
Pie tam jāpatur tiesības atcelt neloģiskus lēmumus.
4. Dažādi.
4.1.
Rīgas Atklātais čempionāts
M.Zeltiņš norāda, ka četri Latvijas čempionāta klubi (“Livonia”, “Jūrmala”, “Eži” un “Miesnieki
juniors”) ir
ieinteresēti pēc sezonas beigām piedalīties arī Rīgas Atklātajā čempionātā. Nepieciešams zināt
spēļu skaitu un kalendāra projektu.
Čempionātā paredzēts pirmajā kārtā viena apļa izspēle katrai komandai ar katru, lai noskaidrotu
vietu sadalījumu. Tad izspēlē ½ finālu, lai cīnītos par čempionāta godalgotajām vietām otrajā
spēļu kārtā.
Nepieciešams veikt izmaiņas līgumā ar RD ISKD. Sazināsies ar RD IKSD pārstāvi Egīlu Eglīti, lai
sagatavotu grozījumus un informētu par sacensību norises kārtību.
Valde pieņem zināšanai.
Valtera Raņķa iesniegums

4.2.

K.Vents informē, ka saņemts RFC “Livonia” spēlētāja Valtera Raņķa iesniegums par pāreju uz citu
klubu.
A.Pilenieks norāda, ka konkrētais iesniegums jāizskata Spēlētāju licencēšanas un pārejas komisijai, kā
arī gadījumā, ja iesaistītajām pusēm ir strīds, tad jautājums izskatāms LRF Disciplinārajā
komisijā, kuras lēmumu puses var pārsūdzēt LRF valdē.
Iesniegums pieņemts zināšanai. Iesniegums atstāts bez izskatīšanas.

3
3.Pieņemtie lēmumi
Apstiprināt Latvijas čempionāta R7 vīriešiem sacensību rezultātus.
K.Ventam sazināties ar Kristapu Staņu un atvainoties par radušos starpgadījumu.
Noteikt Rīgas Atklāto čempionātu divās kārtās (priekšsacīkstes un play-off)
M.Zeltiņam sazināties ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu par labojumu veikšanu
noslēgtajā līgumā.
5. Nodot Valtera Raņķa iesniegumu LRF Disciplinārajai komisijai.
1.
2.
3.
4.
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