LKSSF sacensību tiesnešu un tās komisijas nolikums
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā tiek regulēta tiesnešu licencēšana un darbība un tās
komisijas darbs.
1.2. Tiesāt Kamanu suņu sporta sacensības Latvijā var tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju.
Tiesāšana tiek izmantoti tikai International Federation of Sleddog Sports (IFSS) sacensību
noteikumi, ja sacensībām nav LKSSF valdē apstiprināti citi noteikumi vai nolikums ar
atrunātām atkāpēm;
1.3. Kamanu suņu sporta tiesnešus apmāca personas, kam piešķirta IFSS starptautiskās
kategorijas atbilstošā kvalifikācija. LKSSF 1. Kategorijas tiesneši (ar IFSS licenci)
saskaņojot ar LKSSF valdi ir tiesīgi patstāvīgi aizvadīt tiesnešu apmācību seminārus, par
rezultātiem ziņojot Tiesnešu komisijai.
2. Tiesnešu kategorijas
2.1. Pirmās kategorijas tiesnesis – persona, kura var būt nacionālā līmeņa sacensību galvenais
tiesnesis un ar Tiesnešu komisijas rekomendāciju LKSSF valde var saskaņot kā
starptautisko sacensību galveno tiesnesi.
2.2. Otrās kategorijas tiesnesis – persona, kura var būt tiesnesis nacionālā līmeņa sacensībās, un
ar LKSSF Tiesnešu komisijas atļauju arī galvenais tiesnesis.
2.3. Tiesneša palīgs – persona var būt galvenā tiesneša vai tiesneša palīgs un pildīt tā nozīmētos
uzdevumus.
2.4. Kategorija var tikt piešķirta gan par bezsniega vai sniega sacensībām atsevišķi vai par abām
kopā.
2.5. LKSSF atzīst IFSS izsniegtās tiesnešu licences un pielīdzina citu IFSS dalībvalstu nacionālās
licences LKSSF izsniegtajām - atbilstoši kritērijiem, kas izvirzīti to iegūšanai.
3. Licences iegūšanas kārtība
3.1. Personai ir jāapmeklē un jānoklausās LKSSF vai IFSS organizēts/sankcionēts
tiesnešu apmācību seminārs.
3.2. Jāpiedalās noteiktā skaitā kā darbiniekam/organizatoram/tiesnesim oficiālās sacensībās.
3.3. Tiesnešu kategorijas izskata tiesnešu komisija un apstiprina LKSSF valde.
4. Prasības tiesnešiem
a) Tiesneša palīgiem:
Lai kļūtu par tiesneša palīgu nepieciešams:
a) Būt vecākam par 14 gadiem;
b) Jābūt pabeigtai pamatizglītībai;

c) Labi jāpārvalda valsts valoda;
d) D1) - Jābūt izgājušam apmācības/semināru
vai
D2) - bijis palīgs vismaz trīs sacensībās vismaz otrās kategorijas tiesnesim
vai
D3) - bijis dalībnieks (sportists) vismaz 4 sacensībās un bijis tiesneša palīgs
vismaz vienreiz;
e) Tiesnešu komisija pārliecinās D2 vai D3 punktu izpildes gadījumā dalībnieks ir
iepazinies ar sacensību noteikumiem;
Tiesneša kandidāta pienākumi:
a) iedalīties un palīdzēt organizēt sacensības u.c. pasākumus;
c) Paaugstināt kvalifikāciju, piedaloties semināros, sacensībās, treniņos, dodoties
pieredzes apmaiņā;
d) Pildīt LKSSF un tās valdes lēmumus.
Tiesnešu tiesības:
a) Saņemt no LKSSF apstiprinājumu par organizētajiem pasākumiem, sacensībām,
treniņiem;
b) Patstāvīgi papildināt zināšanas, piedalīties un palīdzēt sacensībās, treniņos;
c) Saņemt licences kartīti;
d) Stažēties un pildīt prasības kategorijas paaugstināšanai;
e) Saņemt Tiesnešu komisijas skaidrojumus noteikumu interpretācijai.
Papildus prasības 2.kategorijas tiesnesim
a) vidējā izglītība
b) sekmīgs darbs kā tiesnesim vismaz 3 nacionālā līmeņa sacensībās (pēc tiesneša palīga
kvalifikācijas iegūšanas)

c) Nokārtots tiesnešu semināra eksāmens
Papildus prasības 1.kategorijas tiesnesim
a) angļu valodas pamatzināšanas (spēja orientēties IFSS angļu valodā rakstītajos sacensību
noteikumos, spēt uzdot jautājumus un īsumā uz tiem atbildēt)
b) Sekmīgs darbs tieši kā galvenā tiesneša palīgam starptautiskās kategorijas
sacensībās vai galvenajam tiesnesim vismaz 3 bezsniega nacionālā līmeņa sacensībās un/vai 2
sniega sacensībās.
5. Tiesneša kvalifikācijas zaudēšana
5.1. Iegūto kvalifikāciju var zaudēt:
5.1.1. Ja divu gada laikā nav aktīvas darbības sacensību tiesāšanas, organizēšanas vai
dalībnieka lomās;
5.1.2. Ja neievēro šo nolikumu, sacensību noteikumus, pārkāpj LKSSF ētikas kodeksu;
5.1.4. Ja neievēro LR izdotos likumus, noteikumus un citus saistošos normatīvos aktus ar
Tiesnešu komisijas lēmumu.
6. Tiesnešu komisija
6.1. Tiesnešu komisijas sastāvā ietilpst visi LKSSF 1.kategorijas tiesneši (ja jautājums saistīts
ar drailendu – ar attiecīgo kategoriju, ja ar sniegu – ar attiecīgo kategoriju, ja vispārīgs – ar
pilnu kvalifikāciju);
6.2. Komisijas sastāvā izskatāmajā lietā nedarbojas tiesneši, kuriem ir tieša saistība ar izskatāmo
lietu. Tiesnešu komisiju sasauc Tiesnešu komisijas priekšsēdētājs vai LKSSF valdes
loceklis.
6.3. Tiesnešu komisijas lēmums ir pārsūdzams IFSS Tiesnešu komisijā (par tie iesniedzot
pieprasījumu LKSSF valdei un iemaksājot drošības naudu 50 EUR apmērā LKSSF kontā).
Drošības nauda netiek atgriezta, ja IFSS atstāj spēkā pēc būtības LKSSF Tiesnešu komisijas
lēmumu. (šādā gadījumā iemaksātā nauda tiek pēcāk novirzīta vispārējo LKSSF mērķu un
uzdevumu realizācijai.)
6.4. Tiesnešu komisija var piemērot sekojošus sodus: brīdinājums, kategorijas
samazināšana, licences darbības apturēšana uz laiku, licences anulēšana.

Tiesnešu saraksts uz 01.04.2020.
1.kategorija (visi veidi)
Olafs Klūdziņš (t.s. IFSS starptautiskais tiesnesis)
Ģirts Eldmanis (t.s. IFSS starptautiskais tiesnesis)
Mārtiņš Briģis (t.s. IFSS starptautiskais tiesnesis)
Iveta Preisa-Imaka
Linda Kleinberga
2.Kategorija
Alens Zvilna (SP)
Arturs Jakobsons
Kristaps Imaks
Sandra Eldmane (SP)
Ilze Dombrovska
Elīna Klindžāne
Ginta Kleinberga (SP)
Liene Alde (SP)

3. Tiesneša palīgs (bold = nokārtots nacionālais tiesnešu semināra eksāmens; SP = nokārtots
starptautiskais IFSS tiesnešu eksāmens)
Laine Ļeonova (SP)
Gundega Pumpure
Dace Millere
Vineta Tropiņa
Raimonds Kleinbergs
Ingūna Brūvere
Mārtiņš Klindžāns
Jūlija Osipova
Ieva Sprūdženiece
Kristine Petrovska-Lazdiņa
Raitis Smirnovs
Evija Ziedina
Gatis Skruzmanis
Inga Skruzmane
Ingūna Brūvere
Dace Almane
Inga Čaupala
Aija Krieva
Anita Blaubuka
Inga Ļeonova
Nikolajs Kravcovs
Ilze Kravcova
Harijs Kiršbaums
Aina Korņejeva
Māris Korņejevs
Anete Pumpure
Viktors Gorelovs

informācija: Tiesnešu semināra dalībnieki tiek iekļauti automātiski.
Saraksts papildināms (izmantojot tiesnešu atskaites formu), nosūtot atsauces uz sacensībām
par savu darbību tajās: sleddog.lv@gmail.com
Suņu frisbija un aporta sacensību tiesneši: Kārlis Staņa, Ģirts Eldmanis, Aigars Ancāns,
Linda Dombrovska

Olafs Klūdziņš
Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas valdes priekšsēdētājs
01.04.2020.

Kontaktiem:
Ģirts Eldmanis
Tiesnešu komisijas vadītājs
egirts@gmail.com

