VALDES LĒMUMS
(protokols Nr.2019/2508/01)
Ķekavā,
2019.gada 25.augustā
Par valdes pieņemtiem lēmumiem atklātā klātienes
valdes sēdē 25.08.2019.
2019.gada 17.augustā Latvijas Skvoša Federācijas (turpmāk tekstā – LSF) mājas lapā www.squash.lv tika
paziņots par kārtējo LSF valdes sēdi, kas notika Ķekavā 2019.gada 25.augustā plkst.: 16:00 – 18:00, kurā tika
aicināts piedalīties jebkurš skvoša spēlētāks, entuziasts un interesents. Sēdē piedalījās LSF valde pilnā sastāvā
un skvoša spēlētājs Aivars Lucijanovs.
LSF valdes sēdes darba kārtība:
1. 2019./2020.gada skvoša sezonas sacensību kalendāra apstiprināšana (B.Lulle, Ē.Tikaiže);
2. Par atbalsta apmēru kortu īrei reitinga turnīriem 2019./2020.gada sezonā (E.Masaļska);
3. Par LSF spēlētāja licences apmēru vienam turnīram (M.Macijevskis);
4. Latvijas izlašu skvošā atlases nolikuma apstiprināšana (M.Macijevskis);
5. Par statusu ar atbalstītāju/ziedotāju piesaisti (M.Macijevskis, A.Lucijanovs);
6. Par jauno squash.lv mājas lapu (Ē.Tikaiže):
a) datu uzturēšanas jautājumi un kārtība: iepriekšējās sezonas turnīru nolikumi, iepriekšējās sezonas turnīru rezultāti;
b) ieteikumi uzlabojumiem un prioritāro darbu saraksta apstiprināšana;
c) īsa apmācība ziņu publicēšanai;
7. Turnīru organizēšanas programmatūras izvēle 2019./2020.gada skvoša sezonai (Ē.Tikaiže);
8. Par turnīra "Latvia Juniors Open 2020", 2020.gada 8.-10.maijs, organizēšanas aktuālajiem jautājumiem
(M.Macijevskis, E.Tikaiže, I.Bērziņš);
9. Par pasaules skvoša dienas pasākumu organizēšanas aktuālajiem jautājumiem (D.Bekasovs, E.Masaļska, I.Bērziņš);
10. Diskusija par reitinga sistēmu (Ē.Tikaiže).

VALDE LĒMUMI:
1. Apstiprināt skvoša sacensību kalendāru 2019./2020.gada skvoša sezonai:
Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET
Māris Macijevskis - PAR
Edīte Masaļska - PAR
Baiba Lulle - PAR
Ivars Bērziņš - PAR
Ēriks Tikaiže – PAR
Dimitrijs Bekasovs - PAR

2. Par atbalsta apmēru kortu īrei reitinga turnīriem 2019./2020.gada sezonā:
LSF valde apsprieda esošo atbalsta apmēru LSF reitinga turnīriem. Atbalsta forma reitinga turnīriem netiek
mainīta un ir spēkā esoša saskaņā ar iepriekš LSF valdes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem. Atbalsts reitinga
turnīru kortu īrei pamatā tiek nodrošināts ar Latvijas Sporta federācijas padomes sniegto finansējumu.
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3. Apstiprināt vienreizējās skvoša licences maksājumu EUR 5.00 apmērā sākot no 2019.gada 01.septembra.
Papildus lai veicinātu jaunu skvoša spēlētāju aktivitāti reitinga turnīros, noteikt ka skvoša spēlētājiem, kas
pirmo reizi piedalās kādā reitinga turnīrā, šajā pirmajā reizē tiek atbrīvoti no vienreizējas skvoša licences
maksājuma, bet tālāk piedaloties turnīros iegādājas vai nu vienreizējo vai gada licenci:
Balsojums par pirmo lēmuma daļu: 5 balsis PAR / 0 balsis PRET / 1 balss ATTURĀS
Māris Macijevskis - PAR
Edīte Masaļska - PAR
Baiba Lulle - ATTURĀS
Ivars Bērziņš - PAR
Ēriks Tikaiže – PAR
Dimitrijs Bekasovs - PAR

Balsojums par otro lēmuma daļu: 5 balsis PAR / 0 balsis PRET / 1 balss ATTURĀS
Māris Macijevskis - PAR
Edīte Masaļska - PAR
Baiba Lulle - PAR
Ivars Bērziņš - PAR
Ēriks Tikaiže – ATTURĀS, uzskata ka šī atlaide jānodrošina turnīra organizētājam.
Dimitrijs Bekasovs - PAR

4. Apstiprināt Latvijas izlašu skvošā atlases nolikumu, kas pievienots kā Pielikums Nr.1 šim valdes lēmumam:

Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET
Māris Macijevskis - PAR
Edīte Masaļska - PAR
Baiba Lulle - PAR
Ivars Bērziņš - PAR
Ēriks Tikaiže – PAR
Dimitrijs Bekasovs - PAR

5. Par statusu ar atbalstītāju/ziedotāju piesaisti:

LSF apsprieda paveikto darbu ar atbalstītājiem/ziedotājiem, kā arī M.Macijevskis un A.Luvcijanovs izklāstīja
LSF valdei turpmākās darbības un perspektīvas naudas līdzekļu piesaistei skvoša attīstībai.
6. Par jauno squash.lv mājas lapu:
Ē.Tikaiža veica skaidrojumu par mājas lapas uzbūvi, tehnisko uzbūvi, veica īsu apmācību ziņu publicēšanai.
7. Apstiprināt 2019./2020.gada skvoša sezonai jaunu turnīru organizēšanas programmatūru – RANKEDIN.COM
(https://rankedin.com/ ):

Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET
Māris Macijevskis - PAR
Edīte Masaļska - PAR
Baiba Lulle - PAR
Ivars Bērziņš - PAR
Ēriks Tikaiže – PAR
Dimitrijs Bekasovs - PAR

8. Par turnīra "Latvia Juniors Open 2020" (2020.gada 8.-10.maijs) organizēšanas aktuālajiem jautājumiem
M.Macijevskis informēja valdi par ESF turnīra “Latvia Juniors Open 2020” organizatoriskiem jautājumiem un
to izpildes progresu.
9. Par pasaules skvoša dienas pasākumu organizēšanas aktuālajiem jautājumiem:
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Ņemot vērā, ka 2019.gada 12.oktobrī tiek svinēta Pasaules skvoša diena, LSF valde pārsprieda iespējamos
skvoša pasākumus dažādos skvoša klubos. Interesenti ir aicināti piedalīties Pasaules skvoša dienas pasākumu
organizēšanā.
10. Diskusija par reitinga sistēmu (Ē.Tikaiže)
Ņemot vērā valdes sēdes ierobežoto laiku, šī jautājuma izskatīšana tika atlikta uz vēlāku laiku.
Māris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs

Edīte Masaļska
Valdes locekle

Ēriks Tikaiže
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKAJIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS
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Pielikums Nr.1 25.08.2019 Valdes lēmumam Nr.2019/2508/01
Latvijas skvoša izlases spēlētāju atlases kritēriju nolikums
Apstiprināts Latvijas Skvoša federācijas valdes sēdē 2019.gada 25.augustā.
1. Vīriešu izlase:
1.1. Attiecīgā gada Latvijas skvoša izlases vīriešu komandā kvalificējas spēlētāji, kuri uz attiecīgā gada
01.februāri Latvijas Skvoša federācijas (turpmāk – LSF) reitingā atrodas no 1. līdz 6.pozīcijai (ieskaitot);
1.2. Ja spēlētājs, kurš LSF reitingā atrodas pozīcijā, kas ļauj kvalificēties izlasei, atsakās no vietas Latvijas
skvoša izlasē (vai, piemēram spēlē junioru izlasē tajās pašās sacensībās, kur piedalās arī vīriešu izlase),
vietu izlasē iegūst nākamais stiprākais pēc reitinga spēlētājs, kamēr izlase ir nokomplektēta;
2. Sieviešu izlase:
2.1. Attiecīgā gada Latvijas skvoša izlases sieviešu komandā kvalificējas spēlētāji, kuri uz attiecīgā gada
01.februāri Latvijas Skvoša federācijas (turpmāk – LSF) reitingā atrodas no 1. līdz 5.pozīcijai (ieskaitot);
2.2. Ja spēlētāja, kurš LSF reitingā atrodas pozīcijā, kas ļauj kvalificēties izlasei, atsakās no vietas Latvijas
skvoša izlasē (vai, piemēram spēlē junioru izlasē tajās pašās sacensībās, kur piedalās arī sieviešu izlase),
vietu izlasē iegūst nākamā stiprākā pēc reitinga spēlētāja, kamēr izlase ir nokomplektēta;
3. Junioru izlase:
3.1. Attiecīgā gada Latvijas junioru izlasē skvošā ieskaitīt dalībniekus/ces, kas ierindojušies/šās pirmajās 2
vietās LSF reitingā uz attiecīgā gada 01.feburāri junioriem un juniorēm. Gadījumā ja kāds/a no šiem/šīm
skvošistēm nevar piedalīties attiecīgajās komandu sacensības skvošā, tad vietu izlasē iegūst
skvošists/skvošiste, kurš/a ieņēmis/usi nākamo vietu (sākot ar 3.) LSF reitingā uz attiecīgā gada
01.februāri.
4. Komandas kapteinis un treneris:
4.1. Latvijas izlases komandas kapteinis un galvenais treneris: Aleksandrs Pāvulāns.
4.2. Aleksandra Pavulāna prombūtnes laikā Latvijas izlases komandas galvenā trenera pienākumus pilda:
Haralds Saltons.
4.3. Aleksandra Pāvulāna prombūtnes laikā Latvijas izlases komandas kapteiņa pienākumus pilda Aleksandra
Pāvulāna nozīmēts Latvijas izlases spēlētājs.
5. Latvijas izlases dalībnieku ieguvumi:
5.1. Latvijas Skvoša federācija, attiecīgā gada finansiālo iespēju robežās nodrošina izlašu sagatavošanās
procesu, sedzot kortu īres un treneru izmaksas.
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