
Apstiprināts ar biedrības 

“Latvijas Kanoe federācija” 

Valde 23.03.2020. 

 

Latvijas Kanoe federācijas smaiļošanas un kanoe airēšanas tiesneša 

kvalifikācijas piešķiršana 
 

Nolikums 

 

I Vispārējie noteikumi 
 

 Par Latvijas Kanoe federācijas (turpmāk tekstā LKF) smaiļošanas un kanoe airēšanas sacensību 

tiesnesi var kļūt jebkurš pilngadīgs Latvijas pilsonis, kas pārstāv kādu no LKF biedriem un kurš pārzina 

Starptautiskās Kanoe federācijas(turpmāk tekstā ICF) starptautiskos sacensību noteikumus un praktiski 

piedalījies smaiļošanas un kanoe airēšanas sacensību tiesāšanā. 

 

II Tiesnešu kandidātu prasības 
 

Tiesneša kandidātam obligāti ir labi jāpārzina ICF starptautiskie sacensību noteikumi, kā arī 

jābūt aktīvi tiesājušam tiesnesim pēdējo 2 gadu laikā tāda mēroga sacensībās kā -ārvalstu sacensībās, LKF 

sacensībās, pilsētas mēroga vai kluba sacensībās, kurās viņš ir ieņēmis dažāda veida tiesneša posteņus -

galvenā tiesneša, sekretāra, startera, finiša tiesneša, distances tiesneša vai arī cita tiesneša posteni. 

 

III Latvijas Kanoe federācijas funkcijas 
 

Valde piešķir LKF nacionālās kategorijas sacensību tiesneša kvalifikāciju smaiļošanā un 

kanoe airēšanā. 

 

IV Tiesneša pieteikuma iesniegšanas kārtība un atzīšana 
 

Aizpildītu pieteikumu nacionālās kategorijas sacensību tiesneša kvalifikācijas piešķiršanai 

smaiļošanā un kanoe airēšanā iesniedz LKF valdei elektroniski pa e-pastu 5 dienas pirms ieplānotā 

semināra un apmācībām par ICF sacensību noteikumiem. 

Par Latvijas nacionālās kategorijas sacensību tiesnesi atzīst personu un viņam piešķir tiesneša 

kvalifikāciju, kad viņš ir noklausījies semināru, pabeidzis tiesneša apmācības un pierādījis savas 

teorētiskās zināšanas un to ir apstiprinājusi valde. 

 

 

 

 



 

PIETEIKUMS/ APPLICATION 

 

LATVIJAS NACIONĀLĀS KATEGORIJAS TIESNEŠA 

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANAI 
(LATVIAN NATIONAL CATEGORYS GRANTING OF JUDGE QUALIFICATION) 

 

 
NACIONĀLĀ FEDERĀCIJA/ SPORTA KLUBS/SPORTA SKOLA 
NATIOANAL FEDERATION/SPORT CLUB/SPORT SHOOL 

 

 
VĀRDS UZVĀRDS/SURNAME NAME 

 

 
DZIMUMS/ GENDER 

 

 
DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/YYYY)  
BIRTH DATE (DD/MM/YYYY) 

 

 
KONTAKTI UN E-PASTS/ CONATCT AND E-MAIL 

 

 
DISCIPLĪNA/DISCIPLINE 

 

 
PARAKSTS/ SIGNATURE 

 

 

PIETEIKUMS – Šī pieteikuma veidlapa jānosūta LKF elektroniski pa e-pastu caur 

Nacionālo federāciju/ Sporta klubu/ Sporta skolu. Pieteikuma veidlapai jāpievieno klāt 

elektroniska pases fotogrāfija. 

 APPLICATION - This form should be sent to the LKF electronically via email through the National 

Federation/Sport Club/ Sport shools. An electronic passport photo should accompany the application 

form.  

 

 

 

 


