NOLIKUMS
PAR IZLASES KOMANDAS SAGATAVOŠANU UN ATLASI.
1. Vispārējie noteikumi.
1.1.LTKF izlases komanda tiek veidota no sportistiem, kuri ir reģistrēti sporta klubos, kas
ir Latvijas taekvondo federācijas biedri;
1.2.Izlases komanda tiek veidota, lai piedalītos G2 un augstākas klases sacensībās pēc
sportistu reitinga klasifikācijas;
1.3.Izlases komandas darbības normatīvie dokumenti ir esošie noteikumi un izlases
komandas sagatavošanas plāns.
2. Izlases komandas vadība
2.1.Izlases komandu vispārējo vadību veic LTKF galvenais treneris, kura kandidatūru
apstiprina LTKF izpildkomiteja;
2.2.Izlases komandas tiešo vadību veic dažāda vecuma grupu izlases vecākais treneris,
kurš ir LTKF galvenā trenera pakļautībā;
2.3. Dažāda vecuma grupu izlases vecākā trenera kandidatūru izvirza treneru padome
un apstiprina federācijas izpildkomiteja;
2.4. Izlases galvenais treneris un vecākie treneri tiek ievēlēti uz 4 gadiem. Izlases
trenera pienākumu nepildīšanas gadījumā, LTKF izpildkomiteja ir tiesīga mainīt
kandidatūru pirms pilnvaru termiņa beigām;
2.5. Izlases vecākais treneris viena mēneša laikā no amata ieņemšanas brīža sagatavo
„Izlases komandas sagatavošanas plānu” vienam gadam un „Izlases komandas
sagatavošanas perspektīvo plānu” 4 gadiem (olimpiskais cikls);
2.6. Izlases Vecākais treneris un Galvenais treneris LTKF izpildkomitejai atskaitās katru
gadu.
3. Izlases kandidātu atlases un sagatavošanas kārtība
3.1.Par izlases komandas biedru var kļūt jebkurš sportists – reģistrēts sporta klubā, kas
ir LTKF biedrs, kuram ir piešķirta Latvijas Taekvondo sporta meistara kvalifikācija
(junioriem un pieaugušajiem) vai taekvondo sporta meistara kandidāts (kadetiem),
un kam ir LTKF un WT (World Taekwondo) derīgas licences. Ar izlases komandas
biedriem tiek parakstīts līgums.
3.2.Sportistu sagatavošana tiek īstenota ar mācību-treniņnometņu metodi. Laiku, vietu
un treniņnometnes mērķus nosaka izlases treneri. Sportists, kurš nepiedalās
plānveida treniņnometnēs, zaudē iespēju būt izlases sastāvā;
3.3.Ne retāk kā reizi trijos mēnešos kandidātiem ir jāiziet standarta normatīvu
pārbaudes. Sportists, kurš nav piedalījies pārbaudēs, zaudē iespēju iekļūt izlases
sastāvā līdz brīdim, kamēr pārbaudes nokārto;
3.4.Pamatojoties uz galvenā un vecākā trenera rekomendācijām, LTKF izpildkomiteja vai
Valde apstiprina izlases sastāvu dalībai „G2” un augstākas kategorijas sacensībās.
3.5. Pamatojoties uz LTKF sportistu reitinga, izlases komandas biedri var tikt deleģēti
LOV sastāvā. Lēmumu par sportista deleģēšanu LOV sastāvā un finansēšanas
apjomu nosaka LTKF izpildkomiteja. Ar LOV sastāva sportistu tiek parakstīts līgums.
3.6. LTKF izpildkomitejai ir tiesības apturēt vai lauzt līgumu ar LOV sportistu, ja sportists
neizpilda līguma prasības vai trenera norādījumus. Līgums var tikt lauzts, ja LOV

sportists pārkāpj treniņu režīmu, ētiskas normas un nesasniedz sportiskus rezultātus
vairāk nekā 6 mēnešus.
4. Izlases komandas finansējums.
4.1. Izlases komandas pamatsastāva un reserves sastāva finansēšanu veie LTKF saskaņā
ar gada plānu.
4.2. Izlases rezerves sastāva finansēšanu veic LTKF un klubi.
4.3. Izlases komandas dalībnieku un rezerves dalībnieku finansējuma struktūra ir
norādīta 1. tabulā.
4.4. Atsevišķos gadījumos finansējuma apjoms no LTKF puses var tikt mainīts. Lēmumu
par izmaiņām finansēšanas kārtībā pieņem LTKF prezidents saskaņā ar kluba vai
sportista pieteikumu.
Tabula Nr.1
Izlases komandu pamatsastāva un rezerves sastāva finansēšanas kārtība un apjoms.

Vecuma
grupa

Pieaugušie

Spor-sta
statuss

Dalības maksa,
ekipējums,
komandējums un
trenera darbs

Ceļa izdevumi,
Pamatsastāvs izmi-nāšana, dalības
maksa, ekipējums,
komandējums un
trenera darbs
Rezerves
sastāvs

«Apstiprināts»
LTKF Valde.
08.09.2006.
LTKF Kongresā 24.11.2018.
«Grozīts»
02.04.2018.
29.10.2021.

turnīri

Ceļa izdevumi,
Pamatsastāvs izmi-nāšana, dalības
maksa, ekipējums,
komandējums un
trenera darbs
Rezerves
sastāvs

Juniori

G4 un augstākas klases

Dalības maksa,
ekipējums,
komandējums un
trenera darbs

G2 klases turnīri

G1 klases un zemākas

Ne vairāk par 50% no
kopējās tāmes

Uz klubu rēķina

Dalības maksa

Uz klubu rēķina

Ne vairāk par 50% no
kopējās tāmes

Uz klubu rēķina

Dalības maksa

Uz klubu rēķina

klases turnīri

