
 
 
 
 
Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas nolikums par Latvijas 

rekorda ūdens slēpošanā apstiprināšanu. 
 
 
1. Vispārējie noteikumi 
 
1.1. Nolikums paredz kārtību, kādā Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija (turpmāk 
tekstā – LŪSVF) apstiprina Latvijas rekordus (turpmāk tekstā – Rekords) ūdens slēpošanā visās 
disciplīnās (slaloms, figūrslēpošana, tramplīnlēkšana).  
1.2. Nolikuma mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek apstiprināti un reģistrēti Rekordi ūdens slēpošanā. 
1.3. Nolikums stājās spēkā ar 2017. gada 10. martu.  
 
 
2. Rekorda apstiprināšana 
 
2.1. Rekordu var uzstādīt jebkurš ūdens slēpotājs, kura pārstāvētā ūdens sporta biedrība ir LŪSVF 
biedrs un tā ir izpildījusi visas LŪSVF statūtos noteiktās saistības. 
2.2. Rekordu ūdens slēpošanā var uzstādīt Pasaules ūdens slēpošanas un veikborda federācijas 
(turpmāk tekstā – IWWF) sankcionētās sacensībās: 

2.2.1. Rekords var tikt uzstādīts sacensībās, kuru homologācijas līmenis ir IWWF atzīts kā 
Record Capability (RC jeb R) vai Ranking List (RkL jeb L); 
2.2.2. Rekorda uzstādīšanas gadījumā, Rekorda pretendentam ir jāaizpilda LŪSVF Rekorda 
pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1) un jāiesniedz LŪSVF 30 dienu laikā no Rekorda 
uzstādīšanas dienas; 
2.2.3. Rekords var tikt uzstādīts jebkurā pasaules valstī, un sacensību sankciju var nodrošināt 
jebkuras valsts federācija, ja to homologācijas līmeni IWWF ir atzinis kā Record Capability vai 
Ranking List; 
2.2.4. Rezultāts, kas uzstādīts jebkurās citās sacensībās, kuru homologācijas līmenis ir zemāks 
– Normal (Nor jeb C) vai sacensības nav homoloģētas, nevar tikt atzīts kā Rekords ūdens 
slēpošanā. 

 
 
3. Rekorda kategoriju klasifikācija 
 
3.1. Rekorda pieteikuma izskatīšanas procesā, Rekordu klasificē pēc dzimuma kategorijas – sievietes 
vai vīrieši, un pēc vecuma kategorijas – U14, U17, U21, Open, 35+, 45+, 55+, 65+. 
3.2. Rekordu var uzstādīt persona, kas kalendārā gada laikā ietilpst konkrētajā vecuma kategorijā. 
Piemēram, 2002. gadā dzimis ūdens slēpotājs var uzstādīt U14 Rekordu 2016. gadā. 
3.3. Ja Rekordu uzstāda zemākā (augstākā)  vecuma kategorijā, tad to var apstiprināt arī augstākās 
(zemākās) vecuma grupās, piemēram: 



3.3.1. Augstākas vecuma grupas piemērs – U17 jaunietis uzstāda rezultātu, kas pārspēj 
aktuālo U17, U21 un Open rekordu. Šajā gadījumā rezultāts tiek reģistrēts ne tikai attiecīgajā 
vecuma grupā, bet arī augstākajās vecuma grupās – U21 un Open; 
3.3.2. Zemākas vecuma grupas piemērs – 55+ sportists uzstāda rezultātu, kas pārspēj aktuālo 
55+, 45+ un 35+ Rekordu. Šajā gadījumā rezultāts tiek apstiprināts un reģistrēts par Rekordu 
ne tikai attiecīgajā vecuma grupā, bet arī zemākajās vecuma grupās – 45+ un 35+; 

3.4. Lai Rekords tiktu apstiprināts konkrētā vecuma grupā, sportistam nav jāstartē attiecīgajā vecuma 
grupā, piemēram: 
 3.4.1. Sportists kura rezultāts ir atzīts par U17 Latvijas rekordu, sacensībās drīkst būt startējis 
U17, U21 un Open grupās. 
 
4. Rekorda reģistrēšana un publicēšana 
 
4.1. Rekordus ūdens slēpošanā apstiprina LŪSVF valde tuvākajā valdes sēdē, bet ne vēlāk kā 30 dienu 
laikā pēc Rekorda pieteikuma veidlapas iesniegšanas. 
4.2. Pēc Rekorda apstiprināšanas, LŪSVF par to informē sportista pārstāvēto ūdens sporta biedrību, 
reģistrē LŪSVF rekordu tabulā, publicē LŪSVF mājas lapā un izsniedz Rekorda atzīšanas sertifikātu 
(Pielikums Nr.2) sportista pārstāvētājai ūdens sporta biedrībai. 
 
 
5. Rekordu anulēšana 
 
5.1. Rekords var tikt anulēts, ja: 

5.1.1. IWWF pēc sacensībām paziņo, ka sacensību homologācijas līmenis ir pazemināts, vai 
sacensības ir anulētas.  
5.1.2. Sportists Rekordu ir uzstādījis sacensībās, kurās tiek veikta dopinga kontrole un 
sportista analīzes uzrāda IWWF aizliegto vielu klātbūtni sportista ķermenī sacensību laikā. 

 
 
Nolikums apstiprināts 2017. gada 10. marta LŪSVF biedru kopsapulcē. 
 
 
Ūdenssporta klubs “Siguldas Bebri”      _______________ 
 
 
Ūdenssporta biedrība “Aqua Sports”      _______________ 
 
 
I.Kokina privātais ūdensslēpošanas klubs “Bašķi”    _______________ 
 
 
Biedrība “Partizāņu ugunsurs”      _______________ 
 
 
SIA “Promobius”        _______________ 
 
 
Biedrība “Latvijas Veikborda savienība”     _______________ 


