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1. Vispārīgi 

1.1 Latvijas Kauss ir Latvijas Vindsērfinga asociācijas (LVA) dāvāts kauss, kurš  tiek 

izcīnīts LVA sportistu konkurencē absolūtajā vērtējumā sekojošās vindsērfinga 

disciplīnās:  

1.1.1 Formula Windsurfing klasē; 

1.1.2 Slaloma disciplīnā; 

1.1.3 Raceboard klasē; 

1.1.4 Techno 293 klases U15 divīzijā; 

1.1.5 Techno 293 klases U17 divīzijā; 

1.1.6 Viļņu braukšanā. 

 

2. Kritēriji 

2.1  Par Latvijas Kausa ieguvēju var kļūt jebkurš LVA sportists, kurš sezonas laikā ir 

uzrādījis vislabāko rezultātu LVA noteikto Latvijas Kausa sacensību kopvērtējumā. 

2.2  Latvijas Kausa posma statusu LVA piešķir balstoties uz nolikumu par sacensību 

kalendāru. Ne vairāk kā piecām sacensībām sezonā tiek piešķirts Latvijas Kausa 

statuss. Katras klases Latvijas Republikas čempionāts automātiski tiek uzskatīts 

par Latvijas kausa posmu. 

 

3. Latvijas Kausa punktu aprēķina sistēma 

3.1 Latvijas Kausa ieguvējs ir dalībnieks ar vismazāko iegūto punktu summu Latvijas 

Kausa kopvērtējumā summējot visas Latvijas Kausa sacensības attiecīgajā sezonā.  

3.2 Latvijas Kausa kopvērtējuma punktu summu dalībnieks iegūst summējot katra 

posma iegūto galarezultāta punktu skaitu. 

3.3 Katram Latvijas Kausa dalībniekam ir tiesības izmest no kopējās ieskaites vienu 

sliktāko rezultātu, ja Latvijas Kausa posmu skaits ir lielāks par trim. 

3.4 Ja Latvijas Kausa posmu skaits ir bijis trīs vai mazāks par trim, tad visi rezultāti 

tiek ieskaitīti. 

3.5 Ja sacensību dalībnieks nepiedalās kādā no Latvijas Kausa posmiem, tas par 

neapmeklēto posmu iegūst attiecīgā posma pēdējās vietas gala rezultātu +1 

punktu. 

3.6 Ja divi vai vairāki dalībnieki Latvijas Kausa kopvērtējumā iegūst vienādu punktu 

summu, tad priekšroka tiek dota tam, kuram labāks izmestais posma rezultāts. 

3.7 Ja saglabājas vienāda punktu summa diviem vai vairākiem sacensību 

dalībniekiem, tad priekšroka tiek dota tam, kuram ir mazākā galarezultāta punktu 

summa Latvijas Republikas čempionātā. Ja nav noticis Latvijas Republikas 
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čempionāts, tad priekšroka tiek dota tam, kuram ir mazākā galarezultāta punktu 

summa pēdējā Latvijas Kausa posmā. 

 

4. Apbalvojumi 

4.1 Latvijas Kausa ieguvējs tiek apbalvots ar Latvijas Vindsērfinga asociācijas ceļojošo 

Kausu. Sportistam izcīnot Latvijas Kausu trīs gadus pēc kārtas tiek piešķirta 

Latvijas Kausa replika, kura nonāk viņa īpašumā. 

4.2 Sportisti, kuri ir izcīnījuši Latvijas Kausa kopvērtējumā pirmās trīs vietas attiecīgā 

vindsērfinga klasē tiek apbalvoti ar piemiņas balvām un Latvijas Vindsērfinga 

asociācijas goda rakstiem. 

     

 

 


