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Biedrības “LATVIJAS ZĒĢELĒTĀJU SAVIENĪBA” 

 TRENERU NOLIKUMS 
VINDSĒRFINGAM 

 
1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka kartību, kādā biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS), 
izvēlas burāšanas sporta speciālistu trenera darbam ar LZS atalgojumu sekojošās burāšanas klasēs: 

1.1.1.  Bic Techno 293 OD un Bic Techno 293 Plus (vecuma grupā līdz 20 gadiem); 
1.1.2.  IQFoil un Formula Foil (vecuma grupā līdz 20 gadiem). 

1.2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu burāšanas treneru izvēli turpmākam 
darbam ar Latvijas jaunajiem burātājiem. 

1.3. Nolikums ir sastādīts pamatojoties uz LZS dalīborganizāciju ieteikumiem. 
2. Prasības sporta speciālistam 

2.1. Pretendentam, kurš vēlas saņemt trenera atalgojumu no LZS, ir jābūt pilngadīgai personai. 
2.2. Pretendentam, kurš vēlas saņemt trenera atalgojumu no LZS, ir jābūt derīgam vismaz C kategorijas 

sporta speciālista sertifikātam. 
2.3. Pretendentam, kurš vēlas saņemt trenera atalgojumu no LZS, ir jābūt LZS biedram vai LZS biedra 

organizācijas (kluba/sporta skolas/asociācijas) dalībniekam. 
3. Kritēriji sporta speciālistu izvēlei 

3.1. Trenerim pēdējā pilnā kalendārā gada laikā mācību-treniņu grupā jābūt: 
3.1.1.  vismaz desmit LZS vai dalīborganizāciju (LVA) licencētiem bērnu burāšanas apmācības 

grupu audzēkņiem; 
3.1.2.  vismaz pieciem LZS vai dalīborganizāciju (LVA) licencētiem sportistiem līdz 20 gadu 

vecumam, kuri ir startējuši vismaz vienā LZS rīkotajā čempionātā. 
3.2. Pretendentam ir nepieciešama ne mazāk kā trīs gadu praktiskā pieredze burāšanas trenera darbā. 
3.3. Treneru reitings pēdējā pilnā kalendārā gada laikā, kurš tiek aprēķināts pēc sekojošas formulas: 

X=((N+1)–vieta+bonus)*F 

X Reitinga punkti – izrēķinātie Reitinga punkti dalībniekam attiecīgajās regatēs 
N Dalībnieku skaits 
vieta Dalībnieka ieņemtā vieta attiecīgajā regatē 
Bonus1 Bonusa punkti par izcīnīto vietu 

1. vieta – 6 punkti; 
2. vieta – 4 punkti; 
3. vieta – 1 punkts; 

F Sacensību vērtības faktors (noteikts pēc regates nozīmīguma) 
Pasaules čempionāts = 2 (1, ja sportists ieņem vietu otrajā pusē no kopējo dalībnieku 
skaita) 
Eiropas čempionāts = 1,5 (1, ja sportists ieņem vietu otrajā pusē no kopējo dalībnieku 
skaita) 
Baltijas kauss posms = 1,2 
Latvijas čempionāts = 1 

                                                
1 Ja dalībnieks nav finišējis nevienā no sacensību braucieniem, tad bonuss ir “-1” 
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3.4. Reitingā tiek summētas zemāk minētās regates ar atbilstošu faktoru: 

3.4.1.  Bic Techno 293 un Techno 293 Plus klasēs tiek skaitītas sekojošas regates: 

- Pasaules čempionāts = 2 (1, ja sportists ieņem vietu otrajā pusē no kopējo dalībnieku 
skaita) 

- Eiropas čempionāts = 1,5 (1, ja sportists ieņem vietu otrajā pusē no kopējo dalībnieku 
skaita) 

- Baltijas kauss Latvijas posms = 1,2 
- Baltijas kauss Igaunijas posms = 1,2 
- Baltijas kauss Lietuvas posms = 1,2 
- Baltic Challange Cup = 1,2 
- Latvijas čempionāts = 1 (2, ja izcīnīta 1. vieta) 

3.4.2.  IQFoil/ Formula Foil klasēs tiek skaitītas sekojošas regates: 

- Pasaules čempionāts = 2 (1, ja sportists ieņem vietu otrajā pusē no kopējo dalībnieku 
skaita) 

- Pasaules čempionāts jauniešiem = 2 (1, ja sportists ieņem vietu otrajā pusē no kopējo 
dalībnieku skaita) 

- Eiropas čempionāts = 1,5 
- Eiropas čempionāts jauniešiem = 1,5 
- Baltijas kauss Latvijas posms = 1,2 
- Baltijas kauss Igaunijas posms = 1,2 
- Baltijas kauss Lietuvas posms = 1,2 
- Baltic Challange Cup = 1,2 
- Latvijas čempionāts = 1 (2, ja izcīnīta 1. vieta) 

4. Pretendenta iesniedzamie dokumenti 
4.1. Pretendents, kurš vēlas saņemt LZS trenera atalgojumu nākamajam gadam, federācijai iesniedz: 

4.1.1.  Rakstisku iesniegumu, kurā norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietu, 
tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba vietu un ieņemamo amatu. Iesniegumam jābūt 
apstiprinātam ar darba vietas vadītāja parakstu un organizācijas zīmogu; 

4.1.2.  Dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās 
pilnveides izglītības programmas sertifikātus (apstiprinātas kopijas); 

4.1.3.  Sarakstu ar pēdējā pilnā kalendārā gada laikā mācību-treniņu grupā esošajiem vismaz pieciem 
LZS vai dalīborganizāciju (LVA) licencētiem sportistiem, kuri ir startējuši vismaz vienā LZS 
rīkotā čempionātā. Sarakstā jānorāda sacensības, kurās startējuši minētie sportisti un tam jābūt 
apstiprinātam ar darba vietas vadītāja parakstu;  

4.1.4.  Treneru reitinga aprēķins, kurš aprēķināts atbilstoši pēc šī nolikuma 3.3. punkta; 
4.2. Dokumenti var tikt iesniegti elektroniski, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu; 
4.3. Visus 4.1. punktā minētos dokumentus jāiesniedz elektroniski līdz esošā gada 31. novembrim, sūtot 

uz info@sailinglatvia.lv vai pa pastu ierakstītā vēstulē uz LZS juridisko adresi: Grostonas iela 6B, 
Rīga, LV-1013. 

5. Atteikums pretendentam 
5.1. LZS var atteikt izskatīt pretendenta iesniegumu uz burāšanas trenera amatu šādos gadījumos: 

5.1.1.  Pretendents neatbilst nolikuma prasībām; 
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5.1.2.  Pretendenta teorētiskās un praktiskās zināšanas neatbilst šajā nolikumā definētajām prasībām 
un līmenim; 

5.1.3.  Pretendents ir pārkāpis LZS darbību regulējošo statūtu, nolikumu un/vai Latvijas Republikas 
likumdošanas prasības. 

6. Strīdu izšķiršanas kārtība 
6.1. Strīdi, kas saistīti ar atteikumu izskatīt pretendenta iesniegumu, tiek izskatīti LZS valdē. 

7. Treneru reģistrs 
7.1. LZS uztur treneru reģistru, kas atrodams oficiālajā LZS interneta vietnē www.sailinglatvia.lv. 


