Biedrības „LATVIJAS GAISA BALONU SPORTA SAVIENĪBA”
Valdes sēdes protokols
NR:
2012/20‐12v
Laiks, vieta: Rīga, 2012.gada 20.decembris
Piedalās: Gints Gailis, Uldis Dūmiņš, Ģirts Vilks
Protokolē: Ģirts Vilks
Darba kārtība:
1. Pieņemt lēmumu par Latvijas karstā gaisa balonu pilotu reitinga rēķināšanas metodiku , saskaņā ar LGBSS 2012.gada 9.marta Biedru sapulces
7.b) punkta lēmumu;
2. Pieņemt lēmumu par Latvijas Karstā gaisa balonu pilotu reitinga tabulas sarakstu 2012.gadam;
3. Pieņemt lēmumu par kandidātu izvirzīšanu dalībai 2013.gada Eiropas čempionātam karstā gaisa balonu sportā;
LGBSS Valde izskata iesniegumus un pieejamo informāciju , uzklausa klātesošo viedokļus, apspriežas un nolemj :
1. Izpildot Biedrības „LATVIJAS GAISA BALONU SPORTA SAVIENĪBA” 2012.gada 09 marta BIEDRU SAPULCES PROTOKOLA
Nr.1/2012 7. B) punkta lēmumu, apstiprināt un, no 2012.gada 9.marta līdz turpmākam lēmumam, izmantot sekojošu Latvijas Gaisa balonu
pilotu reitinga noteikšanas kārtību, izsakot pielikumu Nr.1 2012.gada 09 marta Biedrības „LATVIJAS GAISA BALONU SPORTA
SAVIENĪBA” BIEDRU SAPULCES PROTOKOLAM Nr.1/2012 sekojoši (Balsojums – trīs „PAR”, nulle „Pret”):
Pielikums Nr1 2012.gada 8.marta LGBSS Biedru sapulces protokolam Nr.1/2012
Apstiprināts LGBSS Valdes sēdē 2012.gada 20.decembrī
Latvijas Gaisa balonu pilotu reitinga noteikšanas kārtība.
1. Reitinga tabulu, ar mērķi noteikt Latvijas Republikas sportiski veiksmīgāko karstā gaisa balona pilotu un secību, kādā piloti, pēc kandidatūru
apstiprināšanas Nacionālajā Aeroklubā, iegūst tiesības piedalīties gaisa balonu sporta sacensībās ar ierobežotu dalībnieku skaitu, katra kalendārā gada
decembra mēnesī sagatavo, noformē un publiski izsludina, tajā skaitā publicējot Latvijas gaisa balonu sporta savienības INTERNET vietnē, Latvijas Gaisa
Balonu Sporta Savienības Valde ar savu lēmumu.
2. Reitinga tabula tiek sastādīta par periodu no katra iepriekšējā gada 1.decembra ( ieskaitot) līdz esošā gada 1.decembrim ( neieskaitot).Reitinga tabula
ir aktuāla līdz nākamā kalendārā gada 1.decembrim ( ieskaitot).
3. Reitinga noteikšanā var piedalīties tikai tie Latvijas karstā gaisa balonu piloti, kuri izpilda sekojošus nosacījumus:
- pilots visā reitinga noteikšanas periodā ir spēkā esošas, Latvijas Aerokluba izsniegtas, FAI sporta licences turētājs;
- pilots līdz katra gada 1.decembrim (ieskaitot) iesniedz LGBSS Valdei tos oficiālos sacensību rezultātus par periodu no katra iepriekšējā gada
1.decembra ( ieskaitot) līdz esošā gada 1.decembrim ( neieskaitot), kurus vēlās izmantot sava sportiskā reitinga noteikšanai;
- pilots , pēc LGBSS Valdes pieprasījuma, savlaicīgi un līdz noteiktajam termiņam iesniedz LGBSS Valdei informāciju, kas nepieciešama kārtējā gada FAI
atskaites sagatavošanai;
- pilots līdz katra gada 31.decembrim (ieskaitot) dara zināmu LGBSS Valdei savu vēlmi tikt iekļautam reitinga aprēķināšanas procedūrā nākamajam
reitinga aprēķināšanas periodam un pārliecinās , ka LGBSS Valde šo informāciju ir saņēmusi.
4. Latvijas karstā gaisa balonu pilotu sportiskās meistarības reitinga noteikšanai par laika periodu no 2012.gada 9.marta līdz 2012.gada 1.decembrim
izmanto konsolidētu LGBSS Biedru viedokli, ko apstiprina LGBSS Valdes lēmums.
5. Latvijas karstā gaisa balonu pilotu sportiskās meistarības reitinga noteikšanai par laika periodu sākot ar 2012.gada 1.decembri izmanto Latvijas
meistarsacīkšu kopējo rezultātu un vienu labāko no citiem ,Pilota iesniegtajiem rezultātiem, kuri atbilst zemāk minētajiem kritērijiem:
5.1. Sacensību ietvaros nenotika Latvijas meistarsacīkstes gaisa balonu sportā;
5.2. Sacensības notika saskaņā ar FAI/CIA AXMER noteikumiem;
5.3. Sacensībās piedalījās vismaz 12 dalībnieki;
5.4. Sacensību rezultātu ir apstiprinājis organizators jeb, uz iesniegšanas brīdi, tas ir pieejams organizatoru vai LGBSS Internet vietnē.
6. Reitinga aprēķināšanas formula:
RP = SPR(LM) + SPR kur : RP – Reitinga punktu skaits. ; (LM) – Latvijas Meistarsacīkstes; SPR – Sacensību punktu skaits Reitingam.
SPR = VPS x SK (Aprēķina rezultāts tiek noapaļots līdz veselam skaitlim), kur VPS – vidējais punktu skaits vienā sacensību uzdevumā; SK – sacensību
koeficients; SK = SLK x DSK x USK (Aprēķina rezultāts tiek noapaļots līdz četrām zīmēm aiz komata); SLK = Sacensību līmeņa koeficients:
1.1 – Pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, Pasaules Gaisa spēles.
1.05 – Nacionālie čempionāti , izņemot Latvijas meistarsacīkstes (Neattiecas uz atsevišķu nacionālā čempionāta posmu)
1.05 – Latvijas meistarsacīkstes, arī katrs Latvijas meistarsacīkšu posms, ja tādi ir vairāki.
1 – Jebkuras citas sacensības, tajā skaitā – nacionālā čempionāta ( izņemot Latvijas meistarsacīkstes) atsevišķs posms.
DSK = Dalībnieku skaita koeficients
30 baloni = koeficients 1
–( mīnus) 1 dalībnieks = –( mīnus) 0.01
+( plus) 1 dalībnieks = + (plus) 0.01
Maksimālais aprēķinos izmantojamais DSK = 1,2. Ja dalībnieku skaits ir 51 un vairāk , aprēķinos izmanto DSK =1,2
USK = Sacensību uzdevumu skaita koeficients
20 sacensību uzdevumi = koeficients 1
–( mīnus) 1 uzdevums = –(mīnus)0.02
+(plus)1 uzdevums = +(plus)0.02
Maksimālais aprēķinos izmantojamais USK = 1,2. Ja uzdevumu skaits ir 31 un vairāk , aprēķinos izmanto USK =1,2
7.Neatkarīgi no reitinga aprēķinos iegūtās vietu secības , Latvijas gaisa balonu sporta pilotu reitinga pirmo vietu attiecīgajā periodā ieņem pilots, kurš uz
reitinga noteikšanas brīdi ir spēkā esošas, Latvijas Aerokluba izsniegtas, FAI sporta licences turētājs ( norādītajā secībā) :
- pasaules čempions gaisa balonu sportā;
- Eiropas čempions gaisa balonu sportā;
- Pasaules Gaisa spēļu uzvarētājs;
- Latvijas gaisa balonu sporta čempionāta ( Latvijas meistarsacīkšu) kopvērtējuma uzvarētājs.

2.
3.

Apstiprināt sekojošu reitinga tabulu periodam no 2012.gada 9.marta līdz 2012.gada 1.decembrim : 1.Kristīne Vēvere ; 2.Kaspars Stāmurs;
3.Arnis Miķelsons; 4.Gints Gailis; 5.Inga Igaune; 6.Ivars Grīnbergs; 7.Indulis Blūms; 8.Ģirts Vilks (Balsojums – trīs „PAR”, nulle „Pret”)
Dalībai 2013.gada Eiropas čempionātam karstā gaisa balonu sportā (18th FAI Europeans Hot Air Balloon Championship) deleģēt
sekojošus pilotus, Latvijas Aerokluba izsniegtās FAI Sporta licences turētājus : Kristīne Vēvere ; Kaspars Stāmurs; Arnis Miķelsons, informēt
par šo nolēmumu Latvijas Aerokluba Valdi (Balsojums – trīs „PAR”, nulle „Pret”)

Protokolēja : ___________/paraksts/ __________ Ģ.Vilks
LGBSS Valdes locekļi :
____________/paraksts/________________ G.Gailis
___________/paraksts/_________________U.Dūmiņš
___________/paraksts/_________________Ģ.Vilks
Šī valdes sēdes protokola elektroniskā kopija atbilst oriģinālam un ir derīga bez paraksta, ja tiek saņemta no elektroniskā pasta adreses
oktava@latnet.lv jeb tiek lejupielādēta no INTERNET vietnes http://www.ballooning.lv

