Valdes locekļu sapulces P R O T O K O L S Nr. 1/2020
2020.gada 28. augustā

Ventspils,

Pamatojoties uz Biedrības „Latvijas Svarcelšanas federācija” (turpmāk – LSF) statūtiem, š.g. 24.augustā tika
sasaukta LSF valdes locekļu sapulce. Uzaicinājums uz LSF valdes locekļu sapulci tika izsūtīts elektroniski š.g.
9.augustā visiem valdes locekļiem.
Biedrības „Latvijas Svarcelšanas federācija”, turpmāk tekstā LSF valdes locekļu sapulcē piedalās:
1. Igors Očkurovs - valdes loceklis;
2. Varis Sārtaputnis –valdes loceklis;
3. Eduards Andruškēvičs – valdes priekšsēdētājs.
Pieaicinātais dalībnieks - Viktors Ščerbatihs – LSF prezidents
Sapulce ir lemttiesīga, jo tajā ieradušies 3 (divi) no 3 (trijiem) Biedrības valdes locekļiem, kas sastāda 50 %.
Sapulci vada: LSF vārdā vada valdes priekšsēdētājs Eduards Andruškēvičs
Sapulci protokolē:
Dace Tetere
Balsu skaitītājs:
Eduards Andruškēvičs
Dienas kārtība:
1. COVID-19 izplatības ierobežošanas noteikumu ievērošana mācību – treniņu procesa un sacensību
laikā.
2. LSF treneru apstiprināšana.
3. Disciplīnas pārkāpumi.
4. Dažādi (projekti, inventāra iegāde u.c.).
1.
Eduards Andruškēvičs - COVID-19 pandēmijas laikā LSF veikusi visu nepieciešamo, lai sniegtu informāciju par
COVID-19 izplatības ierobežošanu, kā arī par mācību-treniņu un sacensību organizēšanu šajā laikā. Sporta skolas
un klubi ievērojuši visus noteikumus organizējot mācību – treniņu darbu, kā arī rīkojot sacensības.
2.
Eduards Andruškēvičs piedāvā par Latvijas svarcelšanas pieaugošo izlases treneri apstiprināt sevi, bet par junioru
izlases treneri – Viktoru Ščerbatihu.
Balsojums:
“Par” – 4
“Pret” – 0
“Atturas” – 0
Nolemj apstiprināt Eduardu Andruškēviču par Latvijas svarcelšanas pieaugušo izlases treneri un Viktoru
Ščerbatihu par Latvijas svarcelšanas junioru izlases treneri.
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3.
Eduards Andruškēvičs ziņo par Vadima Koževņikova un Ulvja Bērzona disciplīnas pārkāpumiem.
Balsojums:
“Par” – 4
“Pret” – 0
“Atturas” – 0
Nolemj izteikt brīdinājumu Vadimam Koževņikovam par trenera norādījumu nepildīšanu un izteikt brīdinājumu
trenerim Ulvim Bērzonam, par nekorekto izturēšanos un sacensību nolikuma neņemšanu vērā Latvijas čempionātā
jauniešiem Ludzā 31.07.-02.08.2020.

4.
Eduards Andruškēvičs ziņo par sacensību norisi Latvijā. Sacensības tiek organizētas atbilstoši Covid-19 izplatības
ierobežošanas noteikumiem. Sacensībās tiek uzrādīti labi sportiskie sasniegumi, tiek uzstādīti rekordi. Divi
sportisti 28.08. 2020. un 29.08.2020. startēs online sacensībās ko rīko Uzbekistānas svarcelšanas federācija.
Iespējams, ka Starptautiskā svarcelšanas federācija plāno rīkot online sacensības jauniešiem “Pasaules kauss”. Kā
arī 29.08.2020. notiks starptautisks turnīrs “Ventspils 2020”.
Tā kā citi jautājumi netiek ierosināti izskatīt valdes locekļu sapulcē, sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu.
PARAKSTI:
1. Valdes loceklis
2. Valdes loceklis
3. Valdes priekšsēdētājs
4. Protokolists

/I.Očkurovs/
/V.Sārtaputnis/
/E.Andruškēvičs/
/D.Tetere/
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