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Valdes sēdē piedalās
LTKF valdes loceli:

Hermanis Močaļins

valdes priekšsēdētājs

Viktoras Mališauskas

valdes loceklis, ģenerālsekretārs

Jānis Ivanovs

valdes loceklis

Deniss Sisojevs

valdes loceklis

Olga Kaziora

valdes loceklis

neieradās

Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" (LTKF) valdes sēdē piedalās 4 valdes locekļi,
valde ir lemttiesīga.
Valdes sēdes vadītājs: Hermanis Močalins, valdes sēdes sekretārs: Viktoras Mališauskas.

Darba kārtība:
1. LKTF noteikumu grozījumu pieņemšana: - Nolikums par taekvondo WT (World Taekwondo)
atestācijas līmeņiem.
2. Sporta kluba „MUSADO” disciplinārlieta.
3. Dažādi.

1.Nolēma:
Pieņemt ierosinātos grozījumus un papildināt noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz Kup,
Dan.
BALSOJA:

«par» - 4

«pret» - 0

«atturas» - 0

2. Nolēma:
2.1. Apstiprināt Disciplinārlietu un ētikas komisijas protokolu saistībā ar sporta klubu
“MUSADO”.
Sakarā ar to, ka sporta kluba Musado vadība sistemātiski neizpilda savus tiešus pienākumus
attiecībā pret kluba biedriem un turpina izvairīties no pienākuma un atbildības par sportistu
vadību, kā arī atzīt par saistošo Disciplinārās un ētikas komisijas lēmumu par brīdinājumu
saskaņā ar LKTF nolikumu.
2.2. Sakarā ar to, ka LTKF biedrs sporta kluba Musado atbildīgā persona Illia Plonskiy izdarīja
disciplinārpārkāpumu, nenovēršot iepriekš izdarītā pārkāpuma sekas un pēc brīdinājuma
piemērošanas turpina rīkoties prettiesiski, pieļaujot savu tiešu pienākumu sistemātisko
neizpildi, saskaņā ar FKTK noteikumiem nolemj disciplināri sodīt ar brīdinājumu.
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Neskatoties uz 2018.gada maijā izteiktajiem mutiskiem brīdinājumiem no LTKF vadības puses,
par sporta kluba MUSADO valdes locekļa I.Plonskiy nepieciešamību pildīt savus tiešus
pienākumus pret savā sporta kluba biedriem, kluba vadība turpina izvairīties no izglītojošā
darba ar sportistiem un viņu vecākiem.
Sporta kluba MUSADO vadības darbība (vai bezdarbība) izraisīja sekojošās sekas:
a) Tika pieļauta atkārtota sportistu vecāku vēršanās ar lūgumiem IZM, kuru izskatīšana
nav IZM kompetences ietvaros, bet kas ietilpst sporta kluba MUSADO kompetencē.
(lūgumi reģistrēt sportistus uz kluba turnīru).
b) Ne vecāki, ne kluba vadība nav vērsušies ar lūgumiem LKTF sekretariāta.
BALSOJA:

«par» - 4

«pret» - 0

«atturas» - 0

3. Dažādi:
3.1. noteikt sportistu izvēli bez WTE kvotām dalības Eiropas čempionātā kadetiem (2018.gada
novembrī) un Eiropas čempionāta U21 (2018.gada novembrī), šādos sacensības:
- G1 POLISH OPEN 2018 (2018.gada septembris)
- G1 RIGA OPEN 2018 (2018.gada oktobris)
3.2. Pēc turnīru uzstāšanās rezultātiem veidot nacionālo komandu dalībai Eiropas Čempionātu
kadetiem un U21.

BALSOJA:

«par» - 4

«pret» - 0

«atturas» - 0

Visi valdes sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti.
Valdes sēdes vadītājs:

Hermanis MOČAĻINS

Valdes sēdes sekretārs:

Viktors MALIŠAUSKAS

Valdes loceklis

Deniss SISOJEVS

Valdes loceklis

Jānis IVANOVS

Valdes loceklis

Olga KAZIORA

