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APSTIPRINĀTS
Latvijas Zēģelētāju savienības valdē
Rīgā, 2013. gada 14. februārī

Latvijas burāšanas sporta
Tiesnešu kolēģijas
N O L I KU M S
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Burāšanas sporta tiesneši ir:
1.1.1. sacensību komitejas priekšsēdētājs;
1.1.2. sacensību komitejas locekļi;
1.1.3. sacensību sekretariāta locekļi;
1.1.4. protestu komitejas (žūrijas) locekļi;
1.1.5 klātienes tiesneši (Umpire);
1.1.6. jahtu mērītāji.
1.2. Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) vārdā Tiesnešu kolēģija (TK):
1.2.1. kontrolē starptautisko Burāšanas sacensību noteikumu (BSN) ievērošanu
Latvijas Republikas teritorijā;
1.2.2. sadarbībā ar kvalifikācijas komisiju izstrādā burāšanas sportā iesaistīto atpūtas
kuģu vadītāju sertiikācfijas programmas, kārtību un noteikumus, kas reglamentē
eksaminācijas komisiju darbību, pārbaudot BSN zināšanas atbilstoši Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra noteikumiem Nr.619 par
atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju;
1.2.3. vada un koordinē burāšanas sporta tiesnešu darbu Latvijas Republikā;
1.2.4. uztur sakarus ar Starptautiskās burāšanas federācijas (ISAF) BSN komiteju
(Racing Rules Committe), starptautiskās kategorijas, kā arī citu valstu burāšanas
federāciju nacionālajiem tiesnešiem;
1.2.5. izstrādā un regulāri atjaunina nolikumus par burāšanas sporta tiesnešu
kategorijām;
1.2.6. ieceļ apelāciju un disciplināro komisiju.
1.3. TK ir fizisku personu apvienība LZS ietvaros.
1.4. TK uzņem Latvijas burāšanas sporta tiesnešus, kas iesnieguši rakstisku
iesniegumu ar apliecinājumu piedalīties TK darbā un pildīt TK nolikumā noteiktās prasības.
1.5. TK vada Latvijas burāšanas tiesnešu kopsapulcē ievēlēts un LZS valdē
apstiprināts priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē – priekšsēdētāja vietnieks, kas ar balsu
vairākumu ievēlēts Latvijas burāšanas tiesnešu kopsapulcē.
1.6. Par TK priekšsēdētāju un TK priekšsēdētāja vietnieku var ievēlēt tikai personu, kas
aktīvi piedalās burāšanas sacensību tiesāšanā un kurai vai nu šā nolikuma kārtībā piešķirta
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nacionālā (augstākā) burāšanas sporta tiesneša kategorija vai kurai ir starptautiskā
burāšanas sporta tiesneša kategorija.
1.7. TK darbība notiek sēžu veidā, kas tiek organizētas ne retāk kā vienu reizi
ceturksnī. TK sēdes var notikt arī neklātienē kā elektroniskas konferences. Šādas sēdes
balsojumu apstiprina, dalībniekiem fiziski vai elektroniski parakstot tās protokolu.
1.8. Burāšanas sporta tiesneši, kas divus vai vairāk gadus nav tiesājuši LZS rīkotas vai
starptautiska mēroga sacensības, TK sēdē var piedalīties bez balss tiesībām.
1.9. Sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā pieci no TK reģistrētajiem
tiesnešiem ar balss tiesībām. Līdzīga balsu skaita gadījumā izšķirošā ir TK priekšsēdētāja
vai – šā nolikuma 1.5. punkta minētajā gadījumā – viņa vietnieka balss.
2. Burāšanas sporta tiesnešu kategorijas un to piešķiršanas noteikumi
2.1.1. «Burāšanas sporta tiesnesis»
Piešķir LZS dalīborganizācijas pēc iekšējiem noteikumiem.
2.1.2. «Pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesnesis»
Piešķir burāšanas sporta tiesnešiem ar vismaz trīs gadu stāžu un vismaz iekšējo
ūdeņu jahtu vadītāja tiesībām kas:
• sekmīgi beiguši pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesnešu semināra mācības un
nokārtojuši šā semināra teorētisko un praktisko ieskaiti;
• kā galvenais tiesnesis, protestu komitejas priekšsēdētājs vai kā galvenais sekretārs
piedalījušies tiesāšanā ne mazāk kā trīs sacensībās, ko rīkojušas LZS
dalīborganizācijas un;
• kā vecākais tiesnesis, vecākais sekretārs, sacensību vai protestu komitejas loceklis
piedalījušies ne mazāk kā piecu LZS rīkotu sacensību tiesāšanā;
2.1.3. «Burāšanas sporta klātienes tiesneša (Umpire) asistents»
Piešķir pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesnešiem ar vismaz iekšējo ūdeņu jahtu
vadītāja tiesībām kas:
• sekmīgi beiguši teorētisku un praktisku semināru mācības par maču sacensību
tiesāšanu;
• divu gadu laikā kā burāšanas sporta klātienes tiesneša asistenta stažieris
piedalījušies ne mazāk kā trīs maču sacensību tiesāšanā;
2.1.4. «Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesnesis»
Piešķir pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesnešiem ar vismaz trīs gadu stāžu un
vismaz iekšējo ūdeņu jahtu vadītāja tiesībām kas:
• sekmīgi beiguši Latvijas Republikas burāšanas sporta tiesnešu semināru un
nokārtojuši šā semināra ieskaiti;
• kā vecākais tiesnesis, protestu komitejas loceklis, vecākais sekretārs vai distances
sekretārs piedalījušies ne mazāk kā trīs Latvijas burāšanas čempionātu tiesāšanā;
• kā galvenais tiesnesis piedalījušies ne mazāk kā trīs LZS dalīborganizāciju rīkotu
sacensību tiesāšanā;
• kā galvenais tiesnesis, galvenais sekretārs vai protestu komitejas loceklis
piedalījušies Latvijas burāšanas čempionātu tiesāšanā;
• veicot dažādus pienākumus, ik gadu regulāri piedalās dažāda līmeņa, bet ne zemāka
kā Starptautiskās burāšanas federācijas (ISAF), LZS vai citas nacionālas burāšanas
federācijas rīkotu sacensību tiesāšanā.
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2.1.5. «Burāšanas sporta klātienes tiesnesis (Umpire)»
Piešķir pieredzējušiem pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesnešiem ar vismaz
iekšējo ūdeņu jahtu vadītāja tiesībām kas:
• sekmīgi beiguši teorētisku un praktisku semināru mācības par maču sacensību
tiesāšanu;
• ļoti labi pārzina Burāšanas sacensību nosteikumus un ir spējīgi operatīvi pieņemt
lēmumus;
• divu gadu laikā kā burāšanas sporta klātienes tiesneša (umpire) stažieris piedalījušies
ne mazāk kā četru maču sacensību, tostarp ne mazāk kā divu ISAF 3.kategorijas
sacensību tiesāšanā.
2.2. Burāšanas sporta tiesnešu kategoriju piešķiršanas noteikumi:
2.2.1. burāšanas sporta tiesnešu kategorijas piešķir, pamatojoties uz tiesāto
sacensību skaitu un rīkotāju apliecinātiem, lietvedības noteikumiem atbilstošiem un
apstiprinātiem ierakstiem tiesneša grāmatā;
2.2.2. tiesāto sacensību skaitā ietilpina tikai tās sacensības, par kurām saņemta
pilnīga atskaiti, kurā ietilpst:
2.2.2.1. sacensību nolikuma kopija;
2.2.2.2. sacensību instrukcijas kopija;
2.2.2.3. sacensību dalībnieku sarakstu kopijas;
2.2.2.4. sacensību instrukcijas grozījumu kopijas;
2.2.2.5. sacensību un protestu komitejas locekļu sarakstu kopijas;
2.2.2.6. sacensību komitejas rīkojumu kopijas;
2.2.2.7. protestu komitejas un/vai žūrijas lēmumu kopijas;
2.2.2.8. starta/finiša protokolu kopijas;
2.2.2.9. sacensību oficiālo rezultātu noraksts;
2.2.2.10. norāde par rezultātu noteikšanā lietoto programmatūru.
2.2.4. burāšanas sporta tiesnešu kategoriju var pazemināt vai atņemt gadījumos:
2.2.4.1. kad tiesnesis ir rupji pārkāpis BSN, nav novērsis interešu konfliktu,
veicis burāšanas sporta prestižam kaitējošas darbības;
2.2.4.2. kad tiesnesis, kā sportists piedaloties sacensībās, ir sodīts par BSN
69.2. noteikumu pārkāpumu.
3. Burāšanas sporta tiesnešu dokumentu izsniegšanas kārtība:
3.1.1. Burāšanas sporta tiesneša kategoriju apliecinošos dokumentus (licenci)
izsniedz un ar savu zīmogu apliecina LZS dalīborganizācijas.
3.1.2. Pirmās un augstākas burāšanas sporta tiesneša kategoriju apliecinošos
dokumentus (licenci) izsniedz un ar savu zīmogu apliecina LZS, pamatojoties uz
LZS Tiesnešu kolēģijas lēmumu.
3.1.3. LZS Jahtu mērītāja kategoriju apstiprina Latvijas burāšanas tiesnešu
kopsapulce, izņemot klašu noteikumos paredzētos gadījumus, kad mērītāja
kategoriju apstiprina jahtu klašu asociācijas un/vai jūras jahtu handikapa
(izlīdzināšanas koeficienta) apvienības.

