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“Latvijas Raceboard Asociācijas”  
pieteikums  

 Latvijas nacionālās burāšanas autoritātes  
“Latvijas Zēģelētāju Savienības“ Valdei  

Rīga, 08.05.2019. 

 

 MĒRĶI  

1. Dalībnieku skaita palielināšana >30, tostarp 25 Racboard.lv biedri  un T293 jaunie sportisti 

2. Kompetenču paaugstināšana attiecībā uz starptautiskiem noteikumiem 

3. Popularizēt jauniešu vidū, Junioru grupā minimāli 5 (MĒRĶIS 10)  

4. Finanšu disciplīna (bankas norēķini) 

1. RACEBOARD LATVIJAS ČEMPIONĀTA DALĪBNIEKU SKAITA PALIELINĀŠANA 

                     
 Raceboard.lv biedri 28.03.2019 apstiprināja mērķus un LČ nolikuma pamatprincipus, ar piebildi par norises vietu : 

o Neraugoties uz ilgtermiņā interesi čempionātu rīkot kopā ar jauno burātāju sacensībām,  Iespējami skarbie septembra 

jūras apstākļi var ierobežot gados vecāku un nepieredzējušu RB burātāju interesi.  

o Jūnijā “Usma 2019” sacensībās valde sagatavos biedriem 3 piedāvājumus izlemšanai.  

 Lai saglabātu sacensību garu un motivāciju visdažādāko vecumu Divīzijās, noteikt minimālo DIVĪZIJAS kvalifikāciju 3 vējdēļi, 

tad pirmo burātāju apbalvotu ar medaļu (EČ & PČ, ja 5 tad pirmie 3 medaļnieki)  

 Nepieciešami 8 medaļu komplekti (SENIORI visdrīzāk nebūs), 3 Latvijas čempionu kausi, 24 diploms  

o RS:X LC, esam gatavi iekļaut Raceboard.lv rīkotajā RBLC. LVA & LZS jāizlemj par RS:X LČ (2-4 burātājiem) jo iespēja rīkot 

kopā ar FWLC vai pat visloģiskāk ar T293LC (līdzīgas gaitas īpašības, trenerus sastāvs...)  

2. KOMPETENČU PAAUGSTINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ STARPTAUTISKIEM NOTEIKUMIEM 

Burātāju kompetenču līmeņa paaugstināšana sekmē gatavību un dalību EČ un PČ  (2021):  

 Konsultēties ar LZS tiesnešu kolēģiju, jau sacensību nolikuma izstrādes stadijā  

 BRLČ tiesāšanai pieaicināt LZS nacionālās kategorijas tiesnesi:  Ojārs Rancāns  

 Sezonas laikā, papildus vēl 4 Latvijas kausa sacensību ietvaros, motivēt organizētājus sekot LČ standartiem izvēloties 

nacionālās kategorijas tiesnešus (E.Kanskis, O.Rancāns...) 

 Iegādāties burāšanas sacensībām starptautiska līmeņa aprīkojumu ( karogus, bojas ...) 

3. POPULARIZĒŠANA JAUNIEŠU VIDŪ  

Mērķis panākt, lai Junioru (<23.g) grupā ir minimāli 5 dalībnieki (mērķis 10) :  

 Izveidot un attīstīt profilu sociālajos mēdijos, piesaistīt sekotājus 

 Sezonas laikā personīgi tikties, motivēt jauniešu sporta klubu -  T293, Laser  trenerus informēt audzēkņus (pēc 16)  par 

tālākās burāšanas karjeras iespējām un iespējamo līdzdalību. T293 inventārs atbilst RB starptautiskajiem standartiem. 

 Izvēloties vietu, noteicošais ir dažādu burāšanas klašu jauniešu klātesamība 

4. FINANŠU DISCIPLĪNA (bankas norēķini – caurskatāmība) 

Mērķis panākt 100% caurskatāmību, apliecināmus datus, sportistu dalībai Latvijas čempionātos:  

 ar atlaidi stimulēt dalības iemaksas bankas pārskaitījumam (līdzīgi kā EČ, PČ)  

 ja pēc sacensību norises ir pozitīvs līdzekļu atlikums, tad ieguldīt to moderna sacensību inventāra un mācību materiālu 

iegādē, ar to savukārt atbalstot Raceboard sacensību organizētājus, burātājus.   

Gads 2016.g 2017.g 2018.g 2019.g plānots

Dalībnieki: 21 26 22 30

Vieta: Liepāja, Karosta Ķīšezers Burtnieku ezers 

Engure (Engures J/K)  vai 

Salaspils (Kambīze) vai 

Ķīšezers (360)

Organizētājs: Rietumkrasts, Jēkabsons 360, Birzulis Serf Seniors, Osis Raceboard.lv

Komentāri: 

apvienots ar RS:X 

(2/3),  ja tālu no Rīgas 

un liels vējš tad maz 

braucēju

apvienots ar RS:X 

(3/4), 

LČ apvienots ar RS:X 

(2), FW (1) 

Tiks izlemts Usmas 

regates norises laikā , līdz 
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