Apstiprināts LSSF valdes sēdē
2017.gada 10.augustā

LATVIJAS SĒRFOŠANAS UN SUP FEDERĀCIJAS (LSSF)
SPORTISTU LICENCĒŠANAS NOLIKUMS
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. LSSF sportistu licencēšanas mērķis ir veikt sērfošanas un SUP
sportistu uzskaiti un atvieglot sportistu pieteikšanu LSSF rīkotajās un
atbalstītajās sacensībās.
2. Parakstot pieteikumu par licences piešķiršanu, iesniedzējs piekrīt
licencēšanas nolikumam, kā arī tam, ka šajā nolikumā var tikt
veiktas izmaiņas, par kurām licencētais sportists tiks informēts
personīgi, nosūtot informāciju uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
3. LSSF piešķirtā licence ir apliecinājums sportista tiesībām piedalīties
visās LSSF rīkotajās sacensībās un dod tiesības, izpildot LSSF
noteiktos dalības kritērijus, Latvijas Nacionālās izlases sastāvā
startiem Starptautiskās Sērfošanas asociācijas (ISA) organizētajās
un/vai sankcionētajās Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās.
4. Licencētie sportisti tiek iekļauti LSSF sportistu reitingā, bet
organizācijas, kas pieteikušas sportistus, LSSF komandu reitingā.
5. LSSF licencēts sportists var pretendēt uz LSSF finansiālu atbalstu.
6. Licencētais sportists pats uzņemas atbildību par savu veselību,
peldētprasmi un drošības noteikumu ievērošanu gan treniņu procesā,
gan arī sacensību laikā.
LICENCES PIEŠĶIRŠANAS UN ANULĒŠANAS KĀRTĪBA:
1. Licence tiek piešķirta, pamatojoties uz juridiskās personas vai
individuālā sportista pieteikumu (veidlapas pielikumā) un LSSF
bankas kontā iemaksāto gada maksu par licenci.
2. Licences derīguma termiņš ir viens kalendārais gads, neatkarīgi no
izdošanas datuma.
3. Ja pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona, tā uzņemas atbildību
par to, ka persona, kurai tas pieprasa piešķirt licenci, ir aktīvs
sportists, kurš apņemas ievērot sportista ētikas normas, sacensību
noteikumus un LSSF pieņemtos lēmumus.
4. Ja sportists nepārstāv nevienu organizāciju, saņemot licenci, viņš
pats ir atbildīgs par sportista ētikas normu un sacensību noteikumu
ievērošanu, kā arī apņemas pildīt LSSF lēmumus.
5. Lēmumu par licences piešķiršanu vai tās atteikumu pieņem LSSF
prezidents, kurš 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas
brīža to paziņo iesniedzējam.
Atteikumu piešķirt licenci pieteikuma iesniedzējs 10 kalendāro
dienu laikā var pārsūdzēt LSSF valdei, kura savu lēmumu paziņo
iesniedzējam 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas
dienas. Valdes lēmums nav pārsūdzams un ir spēkā tekošajā
kalendārajā gadā.
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6. Licencēto sportistu uzskaite tiek veikta LSSF oficiālajā mājaslapā
www.surfsup.lv un tiek norādīta šāda informācija:
licences numurs;
sportista vārds, uzvārds;
personas kods;
organizācijas nosaukums, kuru pārstāv sportists;
kalendāro gadu skaits, kuros sportists ir bijis licencēts un
piedalījies kā minimums vienās LSSF organizētajās sacensībās.
7. LSSF ir tiesības sportista licenci anulēt, ja:
to pieprasa sportista licenci pieteikusī organizācija;
sportists neievēro LSSF Statūtus un lēmumus, pārkāpj
sacensību nolikumus un noteikumus, kā arī sportista ētikas un
uzvedības normas;
ir atļāvis izmantot savu licenci trešajai personai.
8. Licence tiek anulēta saskaņā ar LSSF valdes lēmumu. Šis lēmums ir
galīgs un nav pārsūdzams. Lēmumu par atkārtotu licences
izsniegšanu tekošajā kalendārajā gadā personai, kurai licence ir
anulēta, pieņem LSSF valde un atteikuma gadījumā šis lēmums
nav pārsūdzams un ir spēkā visu kalendāro gadu.
9. Anulējot licenci par augstākminētajiem pārkāpumiem, LSSF patur
tiesības pieprasīt iespējamo zaudējumu atlīdzību no licenci
zaudējušā sportista vai organizācijas, kuru viņš pārstāvēja, par
viņa nodarīto kaitējumu.

MAKSA PAR LICENCES PIEŠĶIRŠANU
1. LSSF biedri, kuri samaksājuši biedru naudu par licencējamo gadu,
par katru pieteikto sportistu maksā EUR 10.00
2. Organizācijas, kas nav LSSF biedri, par vienu pieteikto sportistu
maksā EUR 30.00. Ja pirmajā pieteikumā ir 2 un vairāk sportisti, kā
arī par katru nākamo pieteikto sportistu, jāmaksā EUR 20.00
3. Individuālie sportisti, kas nepārstāv nevienu organizāciju, par
licences piešķiršanu maksā EUR 30.00
4. Maksa par licences piešķiršanu ir jāieskaita LSSF bankas kontā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc LSSF paziņojuma par licences
numura piešķiršanu. Licence stājas spēkā, kad LSSF kontā ir
saņemta licences maksa.
5. LSSF bankas rekvizīti:
Latvijas Sērfošanas un SUP federācija, biedrība
Reģ. Nr. 40008220098
Mēness iela 18-28, Rīga, LV-1013
Konta Nr. LV49UNLA0050022262536
AS SEB Banka, UNLALV2X
Maksājuma mērķis: Par sportistu licencēšanu ____. gadam
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Apstiprināts
Latvijas Sērfošanas un SUP federācijas valdes sēdē
2017.gada 10. augustā

PIETEIKUMS SPORTISTA LICENCES SAŅEMŠANAI
(Juridiskām personām)

Nosaukums:
Reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
IBAN konta numurs:
Lūdzu piešķirt Latvijas Sērfošanas un SUP federācijas (LSSF) sportistu licences 20____.gada
sezonai.
Apliecinām, ka sportisti iepazīstināti ar LSSF sportistu licencēšanas Nolikumu, LSSF Statūtiem un
sacensību noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot, kā arī apņemas ievērot sportistu ētikas
normas.
Vārds, Uzvārds

Personas kods

Iesniedzēja: _______________
amats

Deklarētā
dzīves vieta

_______________
paraksts

Iesniegšanas datums:
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Tālrunis

___________________
atšifrējums

E-pasts

Apstiprināts
Latvijas Sērfošanas un SUP federācijas valdes sēdē
2017.gada 10. augustā

PIETEIKUMS SPORTISTA LICENCES SAŅEMŠANAI
(fiziskām personām)
Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Deklarētā dzīvesvieta:
e-pasta adrese:
Tālruņa numurs:
Lūdzu piešķirt Latvijas Sērfošanas un SUP federācijas (LSSF) licenci 20 .gada sezonai.
Apliecinu, ka esmu iepazin-ies/usies ar LSSF sportistu licencēšanas Nolikumu, LSSF Statūtiem un
sacensību noteikumiem, piekrītu tiem un apņemos tos ievērot, kā arī apņemos ievērot sportistu
ētikas normas.

Iesniedzēj-s/a:

__________________
paraksts

_______________________
atšifrējums

Iesniegšanas datums:
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