Latvijas Motosporta federācijas
Tiesnešu kolēģijas sēdes protokols Nr.2/2017
2017.gada 29.jūnijs
Rīgā, Dzērbenes 27
Sēdes sākums: plkst.18:00
sēdi vada – Oskars Ozols
sēdi protokolē – Terēze Ozola
Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):
Oskars Ozols
Jānis Pūcītis
Arnis Austrums
Jānis Baunis
Ieva Neimane
Renārs Gudrais
Janika Judeika
Romāns Ērkulis
Roberts Prulis
Andris Šuļja
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+
+
+
+
-

Darba kārtība:
 Triāla kolēģijas iepazīšanās
 Andra Šuļjas situācijas apraksta apskats (SLĒGTĀ SĒDES DAĻA)
 Iepriekšējās sapulces jautājumu pārskats
o Tehniskās dienesta izveides statuss
o GT izveide /enduro/
 Endūro sacensību atcelšanas skaidrojums
 Galveno tiesnešu atskaites sistēmā www.licences.lv
o Tiesnešu novērtēšana
 Tiesnešu uzvedība sacensību laikā
 GT nomainīšana uz sacensībām

1. Triāla kolēģijas iepazīšanās
Oskars Ozols iepazīstina visus ar Ievu Neimani, kura pārstāvēs triālu.

2. Andra Šuļas situācijas apraksta apskats
Šobrīd sacensībās ir radusies situācija, ka neviens nekontrolē vai ir pareizi
piestiprināts laika ņēmējs (transponders) pie motocikla, kā rezultātā ir
problēmas ar laiku uzņemšanu un rezultātu publicēšanu. Tiek iztirzāta
konkrētā problēma un kura atbildība būtu pārbaudīt laika ņēmēja pareizu
uzstādīšanu – laika kontroles komandai vai tehniskajai komisijai. Ir
priekšlikums izdrukāt foto instrukciju, kuru izdalīt dalībniekiem
reģistrācijā.
Priekšlikums jautājuma izskatīšanu pārcelt uz nākamo sapulci, kad
piedalīsies arī Andris Šuļa.
Kolēģijas balsojums:
Oskars Ozols
Jānis Pūcītis
Arnis Austrums
Jānis Baunis
Ieva Neimane
Renārs Gudrais

Par Pret Atturas
x
x
x
x
x
x

3. Andra Šuļas iesniegums par Jāņa Gudrā uzvedību sacensībās
Tiek iztirzāts jautājums pamatojoties uz A.Šuļa iesniegumu. Abi iesaistītie
bija uzaicināti uz sapulci, lai sniegtu savus paskaidrojumus, neviens
neieradās.
Priekšlikums jautājumu izskatīšanu pārcelt uz nākamo sapulci, kad
atkārtoti tiks uzaicinātas abas iesaistītās puses.
Kolēģijas balsojums:
Oskars Ozols
Jānis Pūcītis
Arnis Austrums

Par Pret Atturas
x
x
x

Jānis Baunis
Ieva Neimane
Renārs Gudrais

x
x
x

4. Tehniskā dienesta izveides statuss
A.Austrums informē par paveikto – uz doto brīdi latviešu valodā ir iztulkoti
FIM tehniskie noteikumi motokrosam, enduro, triālam. Tiks atjaunoti arī
testa jautājumi licences nokārtošanai. Nepieciešams apzināt cilvēkus no
visām komisijām, kuri vēlas darboties tehniskajās komisijās, lai jau laicīgi
varētu sākt apgūt visus noteikumus.
Tiek spraigi diskutēts cik ļoti LV nepieciešams pilnībā ieviest FIM tehniskos
noteikumus, vai tie nekaitēs un nesamazinās braucēju skaitu. Tehniskie
noteikumi noteikti jāizstrādā kopā ar konkrēto komisiju, pielāgojot LV
vajadzībām. (Jāņem vērā izstrādes laiks un komisiju apstiprināšanas laiks,
lai noteikumi stātos spēkā nākamsezon.)
O.Ozols runās ar ar LaMSF prezidiju par tehniskās komisijas izveidi.

5. Galveno tiesnešu izveide enduro
Priekšlikums jautājuma izskatīšanu pārcelt uz nākamo sapulci
Kolēģijas balsojums:
Oskars Ozols
Jānis Pūcītis
Arnis Austrums
Jānis Baunis
Ieva Neimane
Renārs Gudrais

Par Pret Atturas
x
x
x
x
x
x

6. Enduro sprinta sacensību Emburgā (22.04.) atcelšanas skaidrojums
J.Baunis informē visus par apstākļiem, kādēļ sacensības tika atceltas.
Sacensību komisāriem un galvenajiem tiesnešiem ir jābūt gataviem
pieņemt lēmumu par sacensību atcelšanu, ja trase neatbilst prasībām,
apdraud dalībniekus un nevar nodrošināt objektīvus rezultātus.

7. Galveno tiesnešu atskaites sistēmā www.licences.lv
O.Ozols vērš uzmanību uz to, ka atskaites tiek aizpildītas nepilnīgi vai tās
vispār netiek aizpildītas. Lūgums atgādināt visiem galvenajiem tiesnešiem
aizpildīt atskaites. J.Pūcītis - šobrīd neviens galvenais tiesnesis netiek klāt
aizpildītajām atskaitēm, kas nepieciešams, lai analizētu tiesnešu darbu,
redzētu sportistu pārkāpumus un citu informāciju. Arī tiesnešu kolēgijas
locekļiem vajag piekļuvi galveno tiesnešu atskaitēm, kas nepieciešams, lai
regulētu, kontrolētu un izvērtētu tiesnešu darbību, kā arī būtu lietas kursā
par notikušo sacensībās. O.Ozols centīsies risināt radušos situāciju, lai
mainītu galvenajiem tiesnešiem un kolēģijas locekļiem www.licences.lv
mainītu piekļuves atļaujas.
8. Tiesnešu uzvedība sacensību laikā.
Tiek apskatītas vairākas fotogrāfijas no sacensībām. Galvenie secinājumi
– nevar spriest par tiesnešu darbu no fotogrāfijām, jo viņas būtībā ir
izņemtas no konteksta – nav redzams, kāda ir konkrētā situācija un kas
notiek apkārt. Otrs secinājums, ka jāievieš tiesnešu ģērbšanās standarti
sacensībās.
9. Galvenā tiesneša maiņa sacensībās.
Ja nolikumā norādītais galvenais tiesnesis kādu apstākļu dēļ netiek uz
sacensībām, viņa pienākums ir pašam sameklēt citu galveno tiesnesi, kurš
varēs strādāt viņa vietā, tas nav sacensību organizatora pienākums.

Sēdes beigas: plkst. 20:30
Sēdes vadītājs: Oskars Ozols
Sēdes protokolētājs: Terēze Ozola

