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sēdi vada – Egils Agarskis
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Darba kārtība.
1. Ieskaitīt 2007.gadā dzimušā igaunijas sportista Aleksander Malksoo rezultātu gada kopvērtējumā Mini 8+ grupā.
2. Apstiprināt 2018.gada Latvijas čempionāta un kausa izcīņas rezultātus.

1.jautājums.
Igaunijas sportists Aleksander Malksoo startēja 8+ grupā. Viņš ir dzimis 6.08.2007 gadā, bet pēc noteikumiem grupā
brauc bērni dzimuši no 2010 līdz 2008 gadam (no 8 līdz 10 gadu vecumam). A.Malksoo piedalījās sacensībās Saldū
un Siguldā, visur iekļūstot trijniekā. Šajā periodā viņam bija 10 gadi.
Visās sacensībās viņš saņēma balvas un tās viņam neviens nost neņem. Saskaņā ar noteikumiem no kopvērtējuma
viņa rezultāts tika izņemts. Žūrija pamanīja šo problēmu tikai pēc Siguldas sacensībām, jo sacensību dienā nevar
pārbaudīt katru ciparu sekretariāta darbā.
Igauņi protestē balstoties uz izsūtīto ielūgumu, afišu jeb posma nolikumu.Viņi saka, ka ielūgumā ko viņiem sūtam ir
līdz 10 gadiem un nav skaidrojuma. Līdz ar to viņi startēja grupā pēc dzimšanas datuma un sekretariāts to pieņēma.
Ja kāds sportistu reģistrējot būtu paskaidrojis neatbilstību grupai, Malsoo būtu startējis Hobija grupā.
Kaut arī pamatdokuments ir sacensību noteikumi, bet tālākie posma nolikumi, dažādi ielūgumi utt.ir tikai noteikumu
precizējums, pie kam tie nebija pretrunā ar noteikumiem, ņemot vērā un izprotot Tonisa Rosa protestu, mans
priekšlikums.
Atgriezt Malksoo kopvērtējuma punktus.
Tā ir tikai sekretariāta kļūda, bet Tas neko nemaina, jo Malksoo būs 5.vietā. Turpmāk uzmanīgāk jāsastāda posma
nolikumi. Vēl atceramies, ka mēs mini klasi dalījām sezonas laikā. Mainījām noteikumus.
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Lēmums: Ieskaitīt Aleksander Malksoo rezultātu gada kopvērtējumā Mini 8+ grupā.
2.jautājums.
Apstiprināt 2018. gada Latvijas čempionāta un kausu izcīņu rezultātus. Sacensību analīzi un žūrijas
ziņojumus izskatīt turpmākajās sēdēs klātienē.
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Lēmums: Apstiprināt 2018. gada Latvijas triāla čempionāta un kausu izcīņas rezultātus.
Sēdes beigas: 22.oktobris 10:00
Sēdes vadītājs: Egils Agarskis
Sēdes protokolētājs: Egils Agarskis

