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Latvijas starptautiskās un nacionālās kategorijas burāšanas tiesnešu
2012.gada kopsapulces
protokols
Nr.1

2012.gada 11.decembrī

Rīgā, Maskavas ielā 4, plkst. 19.05 - 21.15

Piedalās Latvijas nacionālās kategorijas burāšanas tiesneši: Pēteris Bormanis,
Eižens Kanskis un Alberts Rozins, kā arī uzaicinātās personas (bez balss tiesībām) burāšanas sporta tiesnesis Andrejs Bērziņš un pirmās kategorijas burāšanas sporta
tiesnesis Ojārs Rancāns.
Kopsapulci vada A.Rozins, protokolē P.Bormanis.
Darba kārtībā:
1. Balsojums par kopsapulces atklāšanu, kopsapulces vadītāja un protokolētāja
vēlēšanas.
2. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana.
1. E.Kanskis ziņoja, ka uz Latvijas starptautiskās un nacionālās (augstākās)
kategorijas burāšanas tiesnešu kopsapulci ir ieradušies trīs nacionālās kategorijas
burāšanas tiesneši.
Nolēma:
1.1. Kopsapulci atklāt.
«Par» - 3 (Trīs); «Pret» - 0; «Atturas» - 0 balsis.
1.2. Par kopsapulces vadītāju ievēlēja Albertu Rozinu.
«Par» - 2 (Divas); «Pret» - 0; «Atturas» - 1 balss.
1.3. Par kopsapulces protokolētāju ievēlēja Pēteri Bormani.
«Par» - 2 (Divas); «Pret» - 0; «Atturas» - 1 balss.
2. P.Bormanis ierosināja kopsapulcē izskatīt šādus jautājumus:
1. Latvijas burāšanas sporta Tiesnešu kolēģijas nolikuma grozījumu
apstiprināšana.
2. Burāšanas sporta tiesneša Andreja Bērziņa iesnieguma izskatīšana.
3. Pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesnesis Ojāra Rancāna kategorijas
paaugstināšana.
4. LZS nacionālo jahtu mērītāju apstiprināšana.
5. Praktiskās ieskaites pretendentiem uz pirmās kategorijas burāšanas sporta
tiesneša kategoriju.
6. Par galveno tiesnešu un protestu komiteju priekšsēdētāju interešu konfliktu
novēršanu.
7. Par burāšanas treneru atbildību.
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Nolēma:
Kopsapulces darba kārtību apstiprināt.
«Par» - 3 (Trīs); «Pret» - 0; «Atturas» - 0 balsis.
2.1. Latvijas burāšanas sporta Tiesnešu kolēģijas nolikuma grozījumu apstiprināšana.
Klausījās:

A.Rozins ziņoja par nepieciešamajiem grozījumiem Tiesnešu kolēģijas
nolikumā (sk. pielikumā) un lūdza tos apstiprināt. Debatēs par šo jautājumu uzstājās
visi klātesošie ar balss tiesībām.
Nolēma:
Latvijas burāšanas sporta Tiesnešu kolēģijas nolikumu apstiprināt.
«Par» - 3 (Trīs); «Pret» - 0; «Atturas» - 0 balsis.
2.2. Burāšanas sporta tiesneša Andreja Bērziņa iesnieguma izskatīšana.
Klausījās:

A.Rozins ziņoja, ka saņemts Andreja Bērziņa iesniegums ar lūgumu
paaugstināt viņa burāšanas sporta tiesneša kategoriju. Diemžēl tam pievienotie
dokumenti nav precīzi un tajos nav atspogoļotas nepieciešamās ziņas.
Nolēma:
Burāšanas sporta tiesneša kategorijas paaugstināšanu Andrejam Bērziņam atteikt.
«Par» - 3 (Trīs); «Pret» - 0; «Atturas» - 0 balsis.
Pēc balsojuma A.Bērziņš no kopsapulces aizgāja.
2.3. Pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesnesis Ojāra Rancāna kategorijas
paaugstināšana.
Klausījās:

A.Rozins ziņoja, ka LZS Tiesnešu kolēģijas šā gada 11.decembrī rīkotajā
seminārā Ojārs Rancāns sekmīgi nokārtojis teorētisko ieskaiti starptautiskajos
burāšanas sacensību noteikumos un saskaņā ar Tiesnešu kolēģijas nolikumu viņam
var piešķirt nacionālo burāšanas tiesneša kategoriju.
Nolēma:
Ņemot vērā A.Rozina ziņojumu un iesniegtos dokumentus, piešķirt Ojāram
Rancānam burāšanas tiesneša nacionālo kategoriju.
«Par» - 3 (Trīs); «Pret» - 0; «Atturas» - 0 balsis.
Pēc balsojuma O.Rancāns piedalījās kopsapulcē kā balsstiesīgs tās dalībnieks.
2.4. LZS nacionālo jahtu mērītāju apstiprināšana.
Klausījās:

A.Rozins iesniedza mērītāju sarakstu un lūdza tajā minētās personas apstiprināt
par LZS nacionālajiem jahtu mērītājiem.
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Nolēma:
2.4.1. Piešķirt nacionālā jahtu mērītāja kategoriju:
2.4.1.1. Ilmāram Lakšam;
2.4.1.2. Viktoram Butorinam;
2.4.1.3. Albertam Rozinam;
2.4.1.4. Mārcim Kalniņam;
2.4.1.5. Aleksejam Jevharitskim;
2.4.1.6. Jonam Tamkvaitim.
2.4.2. Noteikt, ka mērītāja darbību reglamentē jahtu klašu noteikumi, kā arī
Starptautiskās burāšanas federācijas (ISAF) Mērītāja rokasgrāmatas (International
Measurer’s Manual) norādījumi.
«Par» - 4 (Četras); «Pret» - 0; «Atturas» - 0 balsis.
2.5. Praktiskās ieskaites pretendentiem uz pirmās kategorijas burāšanas sporta
tiesneša kategoriju.
Klausījās:

A.Rozins lūdza apsvērt iespēju pretendentu praktiskajās ieskaitēs uz pirmās
kategorijas burāšanas sporta tiesneša kategoriju ietilpināt arī sacensībās neatļauto
jahtas gaitas paātrināšanas paņēmienu atpazīšanu un demonstrēšanu.
Nolēma:
2.5.1. Pretendentiem uz pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesneša kategoriju
praktiskajā ieskaitē ietilpināt arī uzdevumus atpazīt un demonstrēt jahtas gaitas
paātrināšanas paņēmienus, ko starptautiskie burāšanas sacensību noteikumi
(42.punkts) aizliedz.
«Par» - 4 (Četras); «Pret» - 0; «Atturas» - 0 balsis.
2.6. Par galveno tiesnešu un protestu komiteju priekšsēdētāju interešu konfliktu
novēršanu.
Klausījās:

A.Rozins informēja par uzdevumiem, kas būtu veicami, lai sacensībās novērstu
varbūtējus galveno tiesnešu un protestu komiteju priekšsēdētāju interešu konfliktus.
Nolēma:
2.6.1. Lai novērstu varbūtējus interešu konfliktus, ņemot vērā ISAF
rekomendācijas un Latvijas burāšanas sporta Tiesnešu kolēģijas nolikuma prasības,
LZS vai kādas tās dalīborganizācijas rīkotās sacensībās par galveno tiesnesi un/vai
protestu komitejas priekšsēdētāju neapstiprināt tiesnesi, kam tajās pašās sacensībās ir
arī kāda sportista vai komandas trenera vai pārstāvja pienākumi;
2.6.2. Gadījumos, kad šā protokola 2.6.1.punkts nav ievērots un par šo
pārkāpumu iesniegts pieprasījums vai apelācija, šādu sacensību rezultāti var tikt
anulēti bez izskatīšanas. Šis lēmums stājas spēkā ar publicēšanas brīdi.
«Par» - 4 (Četras); «Pret» - 0; «Atturas» - 0 balsis.
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2.7. Par burāšanas treneru atbildību.
Klausījās:

A.Rozins informēja par nepieciešamību paaugstināt treneru atbildību.
Nolēma:
2.7.1. Burāšanas sacensībās, kas notiek Latvijas Republikas teritorijā, par 18
gadu jaunāka sportista pieteikumu parakstījušais treneris visā sacensību laikā par
jahtu nes tādu pašu atbildību kā jahtas īpašnieks. Šis lēmums stājas spēkā ar
publicēšanas brīdi.
«Par» - 4 (Četras); «Pret» - 0; «Atturas» - 0 balsis.

Sapulces vadītājs
(A.Rozins)
Sapulces protokolētājs

(P.Bormanis)
Pielikumā: Latvijas burāšanas sporta Tiesnešu kolēģijas nolikums, 1 eks. uz 3 lpp.
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