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2020.g. burāšanas sezonā notiks Olimpiskās solidaritātes programmas burāšanas sporta 

attīstības projekta praktiskās nodarbības LZS treneriem sadarbībā ar World Sailing projekta 

mentoru Timu Krosu (Tim Cross).  

Un svinīgā pasākumā - World Sailing burāšanas apmācību programmas akreditācijas 

pasniegšana Latvijas Zēģelētāju savienībai. 

 

 

Šo pasākumu ietvaros:  

Viena diena - sagatavošanās nodarbības LZS Burāšanas apmācību programmas 

veidotājiem; 

Trīs dienas - praktiskās nodarbības uz ūdens vindserfinga treneriem (uz attiecīgā vindserfa 

klases inventāra); nodarbību metodiskie norādījumi un analīze pēc nodarbības mācību 

telpās; 

Divas dienas-  praktiskās nodarbības uz ūdens švertlaivu treneriem (uz attiecīgā Laser 

klases inventāra); nodarbību metodiskie norādījumi un analīze pēc nodarbības mācību 

telpās; 

Viena diena - praktiskās nodarbības švertlaivu treneriem un sportistiem (Optimist, Laser 

klases); burāšanas treniņa formātā: burāšanas apmācību praktiskās metodikas pielietošana 

darbā ar audzēkņiem; nodarbību metodiskie norādījumi un analīze pēc nodarbības mācību 

telpās; 

Viena diena - vindsērfingu un šverlaivu treneri vienkopus; nodarbību pārskats; apmācības 

par drošību un rīcības plāni klubiem. 

 

Viena diena - programmas noslēgums, World Sailing burāšanas apmācību programmas 

akreditācijas pasniegšana Latvijas Zēģelētāju savienībai; LZS treneru sertifikāta pasniegšana 

apmācību treneriem; klubu akreditāciju pasniegšana. Klubu akreditācijas procesā un 

svinīgajā pasākumā piedalās World Sailing treniņu programmu vadītājs Robs Holdens (Rob 

Holden). 

 

 

Lai izvēlētos piemērotāko vietu šim pasākumam, LZS aicina interesentus pieteikties 

pasākuma vietas nodrošināšanai, ievērojot sekojošus kritērijus: 

 

Prioritāri tiks izskatīti LZS dalīborganizāciju pieteikumi; 
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- akvatorija: 

• "mierīga", vēlams bez viļniem un straumes; 

• nodarbību zona, kur nav intensīva motorizēta ūdens transporta kustība; 

• nodarbību zona atrodas netālu no krasta; vēlams pārredzama arī no krasta; 

• inventāra novietošana akvatorijas tuvumā; nodarbību telpas atrodas netālu, vēlams krasta 

teritorijā. 

 

- infrastruktūra: 

• slips motorlaivām, to ērta ielaišana ūdenī/izvilkšana ērti piebraucot ar traileri; 

• Optimist, Laser laivu, vindserfinga droša un ērta ielaišana ūdenī/izvilkšana krastā; 

• vindserfingam vēlama lēzena krasta zona inventāra ielaišanai/izvilkšanai; 

• traileru novietošanai paredzēta vieta ar ērtu piebraukšanu, droša (vēlams apsargāta) 

teritorija; 

• Optimist, Laser laivu, vindserfinga novietošana krastā, inventāram droša (vēlams 

apsargāta) teritorija; 

• telpas, kur pārģērbties (vīriešu/sieviešu ģērbtuves), apsildāmas; tualetes; dušas būtu 

vēlamas; 

• telpa līdz 25 personām nodarbībām pirms/pēc praktiskās daļas uz ūdens; apsildāma; ar 

vietu pieslēgt projektoru/ekrānu; 

• dalībnieku ēdināšanas iespējas; 

 

dalībnieki: 

dalībnieki nodarbībās: līdz 25 cilv.; svinīgajā pasākumā līdz 80 cilv. 

World sailing, IZM, Latvijas Olimpiskās komitejas, LSFP . Preses pārstāvji. 

 

Pieteikumus lūdzu iesūtīt LZS Ģenerālsekretārei Vitai Matīsei līdz 2020. gada 18. aprīlim, 

norādot detalizēti piedāvājuma iespējas (vita.matise@sailinglatvia.lv) 

1) treneru nodarbību praktiskajai daļai (akvatorija, infrastruktūra, norādot ierobežojumus (ja 

tādi ir attiecināmi)); piedāvājuma cenu. 

2) svinīgā akreditācijas pasākuma norises vietas iespējas (ierobežojamus, ja tādi 

attiecināmi); piedāvājuma cenu. 

Papildus norādīt dalībnieku iespējamo dzīvošanu (vieta un cena par nakti vienam 

dalībniekam). 

*Pasākumu datumi var mainīties Covid19 ierobežojumu ietekmes rezultātā. 
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