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Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" (LTKF) Izpildkomitejas sēdē piedalās 6 IK locekļi, valde ir 
lemttiesīga. 

IK sēdes vadītājs: Hermanis Močaļins, IK sēdes sekretārs: Viktoras Mališauskas. 
Darba kārtība: 

1. GAL noformēšana saskaņā ar Vitālija Lepina (Olimpiks) pieprasījumu.  
2. Starptautiskā līmeņa sportistu reģistra izveides kārtība.  
3. 2022. gada LTKF instruktoru un treneru sagatavošanas programma un kārtība. 

4. Treneru atlase uz World Ambassador Cup 2022 .  

Lēmumi: 

1.  
- noformēt Vitālijam Lepinam (Olimpiks) GAL uz vienu gadu ar pagarināšanas iespēju. 
- norīkot Vitāliju Lepinu uz sportistu atlasi un sagatavošanu 2022. gada Pasaules čempionātam 
kadetiem.  

2. 
- sportists var kvalificēties iekļaušanai starptautiskajā reģistrā, ja atbilst šādiem kritērijiem: 
а) iepriekšējā Latvijas čempionāta dalībnieks 
б) pēdējo 10 mēnešu laikā vismaz divu G klases turnīru dalībnieks. 
- sportistu atlasi uz Eiropas čempionātu un Pasaules čempionātu ir iespējams veikt tikai no 
starptautiskajā reģistrā iekļautajiem sportistiem.  
- sportistu atlase uz starptautiskajiem semināriem, kursiem un citiem starptautiskiem 
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pasākumiem, kurus finansē trešā puse, tiek veikta no starptautiskajā reģistrā iekļautajiem 
sportistiem.  

3.Noteikt šādu taekvondo instruktoru un treneru sagatavošanas un apmācību kārtību un 
pasākumus 2022. gadā: 
- obligāta Master kursa apguve meistara Šina vadībā.  
- obligāta dalība seminārā par kergui (sparinga) WT noteikumiem 
- obligāta dalība seminārā kopā ar WADA 
treneriem un instruktoriem, kas apmeklējuši visus seminārus, lai saņemtu atbilstošu 
kvalifikāciju.  

4. Vērsties pie Dienvidkorejas vēstniecības Latvijā ar lūgumu pilnvarot meistaru Šinu kļūt par 
delegācijas vadītāju dalībai World Ambassador's Cup 2022. gada oktobrī.  
Gadījumā, ja meistaru Šinu nav iespējams iecelt par delegācijas vadītāju, tad par delegācijas 
vadītāju iecelt Viktoru Mališauskas, LTKF ģenerālsekretāru.  

Visi Izpildkomitejas sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti. 
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