BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA”
Reģ. Nr. 40008105401
Ikšķiles iea 5-62, Rīga, LV 1057

Izraksts no valdes sēdes protokola Nr. 19/2
Vieta: Ikšķiles iela 5-62, Rīga, LV 1057
Datums: 2019.gada 27.janvāris
Sēdē piedalās:
Žanis Buklovskis, valdes loceklis;
Kristaps Mickus, valdes loceklis;
Reno Roga, valdes priekšsēdētājs;
Jurijs Botvinko, valdes loceklis
Sēdi vada: Reno Roga
Protokolē: Žanis Buklovskis
Sēdi sāk plkst. 17.00, beidz plkst. 20.00
Sēdes darba kārtībā izskatīts un nolemts:
1. Iesniegumu izskatīšana.
LDO saņemti iesniegumi no spēlētājas Irēnas Bauzes un no Latvijas čempionāta 2019 tiesneša palīga
Žaņa Buklovska par spēlētāja Mareka Gražuļa agresīvu izturēšanos Latvijas čempionāta 2019
sacensību laikā, kā arī necenzētu lamāšanos. LDO valde neskatoties uz to, ka Marekam arī iepriekš ir
izteikti mutiski brīdinājumi, bet nav bijis neviens oficiāls brīdinājums, tiek ierosināts izteikt
brīdinājumu ar pārbaudes laiku līdz 2019. gada sezonas beigām, t.i. 2019.gada 31.decembrim.
Atkārtota pārkāpuma gadījumā spēlētājam var tikt piespriests naudas sods un diskvalifikācija uz
vismaz vienām sacensībām atkarībā no pārkāpuma nopietnības. Valdes lēmums vienbalsīgs.
Nolemts:
Izteikt brīdinājumu Marekam Gražulim Par izdarītiem ētikas un uzvedības normu pārkāpumiem
sacensību “Latvijas čempionāts 2019” laikā. Noteikt pārbaudes laiku līdz 2019.gada 31.decembrim.
2. Diskusija par jaunu LDO organizatorisko dokumentu izveidošanu un izmaiņu nepieciešamību spēkā
esošajiem dokumentiem.
Nolemts:
o
o
o

Veikt izmaiņas Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumos. Nepieciešamas korekcijas saskaņā
ar pārējiem noteikumiem. Atbildīgais par izmaiņu veikšanu Žanis Buklovskis.
Veikt izmaiņas Latvijas pieaugušo izlašu atlases un sagatavošanas noteikumos. Atbildīgie par
noteikumu korekciju veikšanu – Kristaps Mickus un Žanis Buklovskis.
Ierosināts izveidot jaunus disciplīnas un ētikas noteikumus, lai sacensībās izvairītos no klajām
rupjībām un izaicinošām darbībām spēlētāju vidū. Noteikumu galvenais mērķis - izglītot spēlētājus
par sportisku un ētisku rīcību sacensībās, kā arī ierobežot agresīvas un provokatīvas darbības,

nosakot skaidras soda sankcijas par noteiktiem pārkāpumiem. Atbildīgais par noteikumu projekta
izveidi Žanis Buklovskis.
3. Organizatoriskie jautājumi.
o

o

o

o

2019. gada licencēšanās. Reno Rogam līdz 3. februārim apkopot visus licenču pieteikumus, lai
būtu iespējams izveidot LV reitingu pēc Latvijas čempionāta sacensībām, kā arī apkopot 2019.
gada sezonas labāko spēlētāju bavu fonda uzkrājumu.
2019. gada reitings. Kristaps Mickus apkopos LV reitingus pēc Latvijas čempionāta sacensībām
un visu licenču informācijas apkopošanas, lai uz nākamajām LV reitinga sacensībām Vaiņodes
Kauss 2019 būtu iespējams veikt korektu spēlētāju izsēšanu.
LDO mājas lapas sakārtošana saskaņā ar LSFP noteikumiem. Žanis Buklovskis apņemas līdz
Vaiņodes kausa 2019 sacensībām maksimāli sakārtot LDO mājas lapā atrodamo informāciju, kas
atbilstu SFP saistošo noteikumu prasībām.
Latvijas čempionāts 2019 ieņēmumu un izdevumu tāme. Jurijs Botvinko apkopos rezultātus,
nosūtīs valdei informāciju. Datus fiksēt 2019. gada budžeta plānā.
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