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Piedalās Latvijas riteņbraukšanas federācijas, turpmāk LRF MASTER komisijas 
locekļi:  Ivo Viļumovs, Didzis Zālītis, Aleksandrs Aleksandrovs, Aigars Zvingulis 
un Normunds Zviedris. 
 
Uzaicināti: nav 
 
Komisija sanāk piecu locekļu sastāvā un ir lemttiesīga. 
 
Sēdi vada: Ivo Viļumovs 
Protokolē: Aigars Zvingulis 
 
Komisijas sēdes vadītājs I.Viļumovs izsaka priekšlikumu izskatīt komisijas 
sēdes kārtībā šādus jautājumus:  
 
1. Latvijas čempionāta šosejā 2017  izvērtēšana. 
2. Komandas sastāvs un ielūgumu sadale  Pasaules MASTER čempionātam 2017.   
gadā ALBI, Francija. 
3. Latvijas dizaina formas CFA un MASTER braucējiem kuri piedalās Pasaules 
čempionātā . 
 
 
1. Latvijas čempionāta šosejā 2017 izvērtēšana. 
  Komisija diskutē par čempionāta norisi CFA un MASTER grupās. 
Sacensību nolikums, jau kuro gadu pēc kārtas tiek publicēts tikai apmēram 
nedēļu pirms sacensībām.  
Čempionāts ir klasificēts kā augstākās kategorijas sacensības mūsu valstī, bet 
neskatoties uz to līmenis nebūt nav augstāks par trešās kategorijas savcensībām. 
Rezultātus uzzinām tikai sacensību dienas vakarā, jo nav cipu sistēmas. 
Ar 2017 gadu sacensību nolikumā tika ieviests jauns punkts kurš neparedz 
apbalvošanu, ja nav vismaz pieci dalībnieki vecuma grupā. Dalībnieku skaits ir 
LRF iepriekšējo gadu darbības rezultāts.  Jau tā neatbalstītā un LRF nevajadzīgā 
amatieru kustība tiek vēl vairāk ierobežota un bremzēta, jo licenzes taču pērk arī 
braucēji virs 60 gadiem un vēlas sacensībās piedalīties. Pasaules 
meistarsacīkstēs kur dalībnieki no visas pasaules, vecuma grupā vir 70 gadiem 
piedalās ap 20 dalībnieku, mums vismaz vienīgajam jājūt ka viņš tiek atbalstīts 
un novērtēts.  
Veterānu komisija kopīgi ar LRF vadību komisijas sēdē 14.10.2015.protokols Nr2  
vienojās par distanču  garumiem atsaucoties uz UCI ieteikumiem. Arī šogad 



distances sacensībās neatbilst prasībām, jo gan atlases sacensības gan Pasaules 
meistarsacīkstes ir divreiz garākas.  
 
      Komisija, balsojot Ivo Viļumovam, Didzim Zālītim, Aleksandram 
Aleksandrovam, Aigaram Zvingulim un Normundam Zviedrim par, 
NOLEMJ: 
Lai uzlabotu sacensību  kvalitāti lūgt LRF padomi iekļaut šādu punktu kādā no 
tuvākajā  rudens padomes sēdē kur kopīgi ar Master komisiju izanalizēt 
sacensību norisi. 
 
2. Komandas sastāvs un ielūgumu sadale  Pasaules MASTER čempionātam 
2017.   gadā ALBI, Francija. 
Komisija izvērtējot dalībniekus kuri paši jau atlasījušies startējot kādās no Grand 
fondo sērijas sacensībām un Latvijas čempionāta uzvarētājus savās vecuma 
grupās ar katru personīgi veiktas pārrunas par dalību Pasaules MASTER  
čēmpionātā ALBI.    
Komisija, balsojot Ivo Viļumovam, Didzim Zālītim, Aleksandram 
Aleksandrovam, Aigaram Zvingulim un Normundam Zviedrim par, 
NOLEMJ: 
Apstiprināt dalībnieku sarakstu dalībai Pasaules MASTER čempionātam 2017 
gadā ALBI sekojošā sastāvā:  
Arvis Sprude, Ivo Viļumovs, Ģirts Vēvers, Sandis Āķis, Māris Kalveršs, Andris 
Balodis, Jurijs Širons , Aldis Skujiņš un Uldis Rutka.  
 
3. Latvijas dizaina formas CFA un MASTER braucējiem kuri piedalās 
Pasaules čempionātā . 
  
Komisija diskutē par vienotu formu iegādi no LRF  Latvijas simbolikā ar kurām 
būtu jāstartē Pasaules MASTER čempionāt  Albi. Gan pēc UCI noteikumiem gan 
valsts tēla popularizēšanai šādas forma ir nepieciešamas. Uz doto brīdi no LRF 
nav saņemta atbilde, vai šādas formas varēsim iegādāties vai iznomāt.  
Komisija, balsojot Ivo Viļumovam, Didzim Zālītim, Aleksandram 
Aleksandrovam, Aigaram Zvingulim un Normundam Zviedrim par, 
NOLEMJ: 
Līdz 31. jūlijam gaidīt no LRF atbildi par formu iegādi vai nomu, ja savus 
solījumu LRF neizpildīs formas steidzamā kārtā izgatavosim paši. 
 
 
 
 
Komisija darbu beidz 18:30 
 
 
Ivo Viļumovs       ____________________ 
LRF MASTER komisijas priekšsēdētājs 
 
Didzis Zālītis       ____________________ 
LRF MASTER komisijas loceklis 
 



Aleksandrs Aleksandrovs      ____________________ 
LRF MASTER komisijas loceklis 
 
Aigars Zvingulis       ____________________ 
LRF MASTER komisijas loceklis 
 
Normunds Zviedris      ____________________ 
LRF MASTER komisijas loceklis 
 
Aigars Zvingulis      ____________________ 
Protokolists 
 
 
 
 


