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NOTEIKUMI PAR SPORTISTU PIETEIKŠANU INDIVIDUĀLAJOS VASARAS 

SPORTA VEIDOS OLIMPISKAJĀS BURĀŠANAS DISCIPLĪNĀS UN IEKĻAUŠANU 
LATVIJAS OLIMPISKĀS VIENĪBAS SASTĀVOS. 

 
1. Šie noteikumi nosaka kārtību un kritērijus sportista/-es pieteikšanai olimpiskās disciplīnas burāšanas 

sporta IQFoil vindsērfinga un ILCA (ILCA6 un ILCA7) buru laivu klasēs, iekļaušanai un darbībai 
Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk tekstā – LOK) sastāvos.  

2. Ar atsevišķu LZS valdes lēmumu, tiek izveidota Olimpiskās vienības kandidātu izlase. Vienlaicīgi ar 
kandidātu izlases izveidi LZS valde apstiprina sportistus pieteikšanai LOK sastāvos uz nākamo 
Olimpisko ciklu.  

3. LZS valde pieņem lēmumu pamatojoties uz Sporta Komisijas veikto izvērtējumu par sportistu sezonas 
rezultātiem IQFoil un ILCA burāšanas klasēs, un ir pamatoti ar IQFoil un ILCA burāšanas klasi 
pārstāvošo dalīborganizāciju iesniegumiem un dokumentāriem sportistu rezultātiem par aizvadīto 
sezonu.  

4. LOK SASTĀVA KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJI: 

4.1. Ja sieviešu vai vīriešu konkurencē tiek izcīnīta tabulā norādītā vieta (ieskaitot) vai augstāka, 
sportisti var tikt iekļauti LOK sastāvā PIEAUGUŠIEM: 

Kvalifikācijas sacensības OLIMPIEŠIEM ZELTS SUDRABS BRONZA 

KVALIFIKĀCIJA Olimpiskajās spēlēs - þ - 
World Sailing IQFoil un ILCA klases reitinga vieta 10 25 - 
Pasaules čempionāts ≤ 12 ≤ 24 - 
Eiropas čempionāts ≤ 8 ≤ 16 - 
Nāciju ieskaite, Pasaules čempionāts - ≤ 12 ≤ 24 
Nāciju ieskaite, Eiropas čempionāts - ≤ 8 ≤ 16 
World Sailing pasaules kausu posmā vai World Sailing reitinga 
augstākās kategorijas sacensībās (200 reitinga punktu 
sacensības) - ≤ 6 ≤ 12 

 
4.2. Ja jauniešu konkurencē tiek izcīnīta tabulā norādītā vieta (ieskaitot) vai augstāka, sportisti var tikt 

iekļauti LOK sastāvā:   

 
4.3. Lai iekļūtu kādā no sastāviem (zelta, sudraba vai bronzas) uz vienu Olimpisko ciklu, ir jāizpildās 

vismaz vienam no kritērijiem. 

 

Vecuma 
grupa 

Kvalifikācijas sacensības 
JAUNIEŠIEM ZELTS SUDRABS BRONZA 

Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs ≤ 6 ≤ 12 ≤ 24 

U21 
Pasaules čempionāts ≤ 3 ≤ 12 ≤ 24 
Eiropas čempionāts ≤ 1 ≤ 6 ≤ 12 

U19 
Pasaules čempionāts - ≤ 6 ≤ 12 
Eiropas čempionāts - ≤ 4 ≤ 6 

U17 Pasaules čempionāts - ≤ 6 ≤ 12 
Eiropas čempionāts - ≤ 4 ≤ 6 


