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LATVIJAS VINDSĒRFINGA ASOCIĀCIJAS (LVA) SACENSĪBU un
PASĀKUMU GADA KALENDĀRA SASTĀDĪŠANAS NOLIKUMS.
1. Mērķi un uzdevumi
1.1 Latvijas Vindsērfinga asociācija (turpmāk tekstā – LVA) ir izstrādājusi šo nolikumu
ar mērķi:
1.1.1 Sakārtot Latvijā organizētās vindsērfinga sacensības;
1.1.2 Izveidot vienlīdzīgus noteikumus viesiem sacensību organizatoriem;
1.1.3 Veicināt amatieru un profesionālo sportistu līmeņa celšanu Latvijas vindsērfingā.
1.2 LVA izvirzītie nolikuma uzdevumi ir:
1.2.1 Koordinēt visas Latvijā organizētās sacensības;
1.2.2 Celt kvalitāti Latvijā organizētajām un LVA sankcionētajām sacensībām;
2. Pieteikumu sacensību un pasākumu organizēšanai iesniegšanas kārtība un laiks.
2.1 Pieteikums sacensību un pasākumu organizēšanai ir jāiesniedz LVA valdei rakstiskā
veidā aizpildot LVA sacensību un pasākuma pieteikuma veidlapu (pielikums nr.1)
un nosūtot to elektroniski vai pa pastu norādot iesniedzēja atpakaļ adresi.
2.2 Pieteikumā sacensību un pasākumu organizēšanai ir jānorāda sekojošais:
2.2.1 Iesniegšanas datums
2.2.2 Sacensību un pasākuma nosaukums
2.2.3 Sacensību un pasākuma vieta.
2.2.4 Sacensību un pasākuma vēlamais datums.
2.2.5 Sacensību dienu skaits
2.2.6 Vējdēļu dalību klase/s
2.2.7 Organizators (atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona, reģistrācijas nr. vai personas
kods, tālr. nr. un e-pasta adrese)
2.2.8 Atbildīgais par tehnisko nodrošinājumu (fiziska vai juridiska persona,
reģistrācijas nr. vai personas kods, tālr. nr. un e-pasta adrese)
2.2.9 Atbildīgais par drošību uz ūdens (fiziska vai juridiska persona, reģistrācijas nr. vai
personas kods, tālr. nr. un e-pasta adrese)
2.2.10
Atbildīgais par medicīnisko palīdzību (fiziska vai juridiska persona,
reģistrācijas nr. vai personas kods, tālr. nr. un e-pasta adrese)
2.2.11
Iespējamais balvu fonds
2.2.12
Pretenzija uz Latvijas Kausa un/vai Reitinga sacensību statusu.
2.3 Pieteikums sacensību un pasākumu organizēšanai nākošajam gadam ir jāiesniedz
LVA valdei ne vēlāk, kā līdz tekošā gada 20.decembrim.
2.4 Pieteikumi, kuri tiks iesniegti pēc iesniegumu beigu termiņa, nevarēs pretendēt uz
Latvijas Kausa un/vai Reitinga sacensību statusu.
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3. Kārtība, kādā tiek sastādīts LVA sacensību kalendārs.
3.1 Sacensību iekļaušanu kalendārā pieņem LVA valde pēc saņemto iesnieguma
izskatīšanas un valdes vairākuma balsojuma.
3.2 Sastādot kalendāru LVA valde vadās no sacensību nozīmīguma principiem.
Sacensības tiek iedalītas pēc sekojošas nozīmes:
3.2.1 Starptautiskās sacensības (Olimpiskās spēles, Pasaules čempionāts, Eiropas
čempionāts, Baltijas kauss);
3.2.2 Latvijas Republikas Olimpiāde
3.2.3 Latvijas Republikas Čempionāts;
3.2.4 Latvijas Kausa sacensības;
3.2.5 Latvijas Reitinga sacensības;
3.2.6 Sacensības, kuras nav reitinga sarakstā.
3.3 LVA valdē apstiprinātās sacensības tiek ievietotas pēc iespējas iesniedzēja
pieprasītajos kalendārajos datumos, ja tas nav iespējams, tad tuvākajos brīvajos
kalendāra datumos pēc punktā 3.2.minētā principa saskaņojot to ar pieteikuma
iesniedzēju.
4. Strīdu situāciju atrisināšana.
4.1 Ja vienādas nozīmes sacensības tiek pieteiktas vienos un tajos pašos datumos, tad
priekšroka tiek dota:
4.1.1 Pēc pieteikuma saņemšanas datuma;
4.1.2 Pēc tehniskā nodrošinājuma kvalitātes;
4.1.3 Pēc balvu fonda.
5. Tehniskā nodrošinājuma prasības organizatoriem.
5.1 Organizatoriem, kuri pretendē uz Latvijas Kausa un Reitinga sacensību
organizēšanu, ir jānodrošina sacensības ar sekojošu tehnisko personālu un
inventāru:
5.1.1 Organizatoram ir jānodrošina sacensības ar kompetentu un pieredzējušu sacīkšu
komiteju, ar personālu un nepieciešamu laivu skaitu, kas nodrošina vienu kursa
distanci.
5.1.2 Organizatoram ir jānodrošina distances personāls, kuram ir pieredze uz ūdens un
atbilstošs aprīkojums pieļaujot vissliktākos laika apstākļus gaisā un uz ūdens noteiktajā
sacensību akvatorijā.
5.1.3 Organizatoram ir jānodrošina nepieciešamās laivas, bojas, enkuri un pārējais
aprīkojums, lai varētu izvest sacensības pie 40 mezglu stipra vēja.
5.1.4 Organizatoram ir jānodrošina degvielas uzpilde sacensību vietā un atbalsta
personāls krastā ārkārtas gadījumos.
5.1.5 Organizatoram ir jānodrošina sacīkšu komiteja ar karogiem un skaņu signāliem
atbilstoši starptautiskiem burāšanas un atbilstošās klases noteikumiem.
5.1.5 Organizatoram ir jānodrošina sacensību sekretariāts dalībnieku reģistrācijai un
rezultātu apkopošanai izmantojot sailwave programmu.
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