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Rīga, 8.10.2014. 

 

Vindsērfinga attīstības programma Olimpiskajām klasēm 

 2014.-2020.gadam 
 

Ievads. 

Ir jāsaprot, ka vindsērfings ir nozīmīga Latvijas burāšanas sporta daļa. Jo tieši 

vindsērfingā Latvijas sportisti ir guvuši vairāk pasaules titulus un dalības olimpiādēs, kā jebkurā 

citā burāšanas veidā. Tāpēc ar vindsērfingu ir jārēķinās. 

 Jau kopš 2007.gada Latvijas vindsērfinga asociācija mērķtiecīgi strādā pie tā, lai vējdēļa 

burāšana Latvijā attīstītos un kļūtu par nozīmīgu daļu Latvijas jauniešu vidū. Šī mērķtiecība ir 

sekmējusi to, ka uz doto brīdi Latvijā darbojas piecas vindsērfinga skolas, kuras dod iespēju 

bērniem un jauniešiem apgūt šo sportu. Tomēr vindsērfinga asociācijas prioritāte ir veicināt, lai 

jaunieši nenonāktu sporta organizatoriskajā vakuumā, t.i., lai apgūstot pirmās iemaņas sportā, 

katram jaunietim būtu iespēja turpināt savas izvēlētās sporta gaitas tieši šajā sporta veidā un, 

lai būtu atbilstoša sporta attīstības programma katrā klubā, skolā un valstī. Līdz šim lielākajai 

daļai jauniešu iespējas turpināt burāt bija atkarīgas no paša vai vecāku uzņēmības.  

 

Programmas mērķis. 

Vindsērfinga asociācija ir izstrādājusi šo programmu, lai attīstītu vindsērfingu kā sporta 

un aktīvas atpūtas veidu Latvijā. Programmas galvenie virziena mērķi tuvāko piecu gadu laikā ir 

sekojoši: 

- motivēt burāšanas skolas un klubus piesaistīt pēc iespējas vairāk bērnu un jauniešus šim 

sporta veidam vecumā no 8 līdz 18 gadu vecumam, 

-  iespējami skaidri definēt jauno sportistu attīstības un izaugsmes iespējas vindsērfingā, 

-  jaunu pašvaldību iesaistīšana vējdēļu burāšanā, 

- koordinēt Latvijas izlases izveidošanu atbilstoši Latvijas Zēģelētāju savienības nolikumam par 

Latvijas izlasi, 

- izpildīt olimpiskās atlases kritērijus Techno 293 klasē, dalībai III Jauniešu Olimpiskajās spēlēs 

2018. gadā Argentīnā, 

- izpildīt olimpiskās atlases kritērijus RS:X klasē, dalībai Olimpiskajās spēlēs 2016. gadā Rio un 

2020. gadā Tokijā. 

 

Programmas uzdevumi 

-  izstrādāt vienotu sistēmu vindsērfinga attīstībai Latvijā, 

-  sadarboties ar sporta veidā iesaistītajām atbildīgajām organizācijām valstī un ārpus tās, 

-  celt vindsērfinga treneru kvalifikāciju sadarbībā ar LZS un tās partneriem,  

-  aicināt Latvijas pašvaldību lielāku iesaisti vindsērfinga sporta attīstība un atbalstā,  

- kopīgi ar Latvijas Zēģelētāju Savienību veidot Latvijas izlases kandidātus vasaras  Olimpiskajām 

spēlēm gan pieaugušiem, gan jauniešiem. 

- iepazīstināt Latvijas vindsērfinga skolas un klubus ar programmu un pieturēties pie tās 

realizēšanas, 
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- piesaistīt finansējumu minēto mērķu sasniegšanai 

 

 

 

Attīstības plāns 

Attīstības plāns sākas no sporta piramīdas 

apakšas. Kā pamats tiek ņemta Olimpiskā 

sporta piramīda, kura dod ieskatu sporta 

attīstības virsotnei. 

 

1. Visam pamatā ir vindsērfinga skolas un 

vindsērfinga klubi, kuri uzņem 

jauniešus no 8 līdz 16 gadu vecuma un 

ievirza tos sporta veidā.  

Tā pat liela nozīme ir īstermiņa kursiem un 

semināriem, kurus organizē klubi. Dalībniekiem šādos kursos un semināros nav vecuma 

ierobežojuma. Jo tieši šādos pasākumos cilvēkiem rodas lielāka interese par vindsērfingu. Kas 

savukārt motivē cilvēku turpmāk nodarboties ar šo sportu. Šajā līmenī vispareizāk ir lietot 

mācību inventāru, uz kura būs vieglāk spert pirmos soļos vindsērfingā. 

 

2. Olimpiskās piramīdas nākamais solis ir jauniešu vējdēļu klase Techno293 One Design. Šī 

klase ir visstraujāk augošākā vindsērfinga klase pasaulē. Tā spēj pulcēt vairākus simtus jauno 

sportistu no vairākām valstīm un pat vairākiem kontinentiem, kas ir liels izaicinājums arī mūsu 

sportistiem. Šīs klases pamatā ir viena veida vējdēlis visām jauniešu grupām zēniem un 

meitenēm, tikai ar atšķirīgu buras laukumu atbilstošajā vecuma grupā. Tieši šāda kombinācija 

padara šo sporta veidu unikālu, jo pats sportists un viņa spējas ir noteicošais. Kā arī šī klase ir 

atzīta par vienu no burāšanas klasēm jaunatnes Olimpiskajās spēlēs. 

Mūsu attīstības programma iesaka kādu inventāru attiecīgai vecuma grupai lietot: 

Vecums (gadi) Divīzija Vējdēlis Buras laukums (kvm) 

8-11* 3.5 Techno293/mācību 3.5 

11-12 U13 Techno293 5.8 

12-14 U15 Techno293 6.8 

14-16 U17 Techno293 7.8 

17+ Open Techno293 8.5 

 

Pareizi uzsākot apmācību jaunietis/e pakāpeniski apgūst un pilnveido sevi šajā sporta 

veidā, kas palīdz viņam atrasties konkurent spējīgā vidē un ļauj gūt panākumus. Tomēr jāatzīst, 

ka ne visi jaunieši uzsāk 8-11 gadu vecumā. Arī šādā gadījumā ir risinājums, kas palīdzēs 

jaunietim ātrāk iejusties sportā un apgūt sacensību pieredzi.  

 

3. Olimpiskās piramīdas virsotne ir Olimpiskā vējdēļu klase RS:X. Jau ir zināms, ka tieši šī 

vējdēļu klase tiks pārstāvēta gan 2016., gan 2020.gada vasaras olimpiādēs. 
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Formula, Slaloms, Raceboard,  

Viļņu braukšana, Frīstails vai RS:X 

(vecums 17+ ) 

Viļņu braukšana, 

Frīstails 

(vecums 10-16 gadi) 

Techno 293 One Design 

 

(vecums 10-16 gadi) 

Formula, Slaloms 

Raceboard 

(vecums 10-16 gadi) 

Vindsērfinga skolas, semināri, kursi 

(vecums 8 gadi līdz… ) 

 

RS:X klases attīstības programma vecuma un dzimuma grupām: 

Vecums 

(gadi) 

Dzimums Divīzija Vējdēlis Buras laukums 

(kvm) 

-16 sieviete/vīrietis U17 RS:X 8.5 

17-18 sieviete/vīrietis U19 RS:X 8.5 

19+ sieviete Open RS:X 8.5 

19+ vīrietis Open RS:X 9.5 

   

Olimpiskā piramīda ir būvēta tā, lai jauniešiem pēc iespējas vieglāk būtu sasniegt šo virsotni 

virzoties pakāpeniski pa posmiem. Kā arī pāreja starp klasēm un  buru laukumiem būtu 

pareizajā brīdī un attiecīgajā vecumā.  

 

4. Neolimpiskā piramīda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arī neolimpiskā piramīda sākas no skolām, semināriem un kursiem, ar kuru palīdzību ievirza 

bērnus, jauniešus, pusaudžus un pieaugušos šajā sportā. Tieši vecuma un pieejamības dēļ 

daudzkārt izkrīt kāds ideālās attīstības posms sportista izaugsmē. Tamdēļ mēs piedāvājam 

neolimpisko attīstības piramīdu, kur topošais sportists var izvēlēties sev atbilstošu vējdēļa klasi 

savam vecumam. Realizējot arī šo piramīdu sportistam ir iespējas sasniegt visaugstākās 

virsotnes vējdēļu sportā. 

 

5. Sporta speciālistu (treneru) kvalifikāciju celšana. 

Attīstot šo programmu ir nepieciešams pievērst lielu uzmanību sporta speciālistiem, kuri 

nodarbojas šajā jomā. Lai sekmīgi varētu realizēt šo programmu, tad viena no galvenajām 

prasībām ir visiem vindsērfinga skolās un klubos strādājošiem treneriem ir jāatbilst LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.77  „par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta 

speciālistam noteiktajām prasībām”. Papildus šīm prasībām sporta speciālistiem ir regulāri 

jāpilnveido un jāattīsta savas zināšanas izmantojot federācijas vai viņu partneru sniegtās 

iespējas kvalifikācijas celšanā.  

 

6. Attīstība ārpus Rīgas. 

Ļoti liela nozīme sportista izaugsmei ir konkurence. Lai šī konkurence būtu lielāka un rezultāti 

celtos, viens no programmas attīstības uzdevumiem ir iedrošināt pašvaldības, kuras atrodas 

blakus lielām ūdenstilpnēm izveidot papildus esošām sporta skolām vindsērfinga sekcijas. Kā arī 
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aicināt Latvijas pašvaldības, kurās atrodas jau esošās skolas un klubi, lielāku iesaisti vindsērfinga 

sporta attīstība un atbalstā.  

 

7. Latvijas izlase 
Vēl viena nozīmīga attīstības programmas daļa ir Latvijas izlases izveidošana. Valsts izlasei ir 
jābūt kā instrumentam sportistu un treneru motivēšanai .  
Sportistu iekļaušanu Latvijas izlasē katrā  vējdēļu klasē izvēlas pēc klases reitinga, ievērojot 
šādus nosacījumus:  
7.1. Klasēs, kuru reitingā ir mazāk par pieciem sportistiem, izlasē ieskaita ne vairāk kā vienu 
sportistu.  
7.2. Klasēs, kuru reitingā ir mazāk par septiņiem sportistiem, izlasē ieskaita ne vairāk kā divus 
sportistus.  
7.3. Klasēs, kuru reitingā ir mazāk par desmit sportistiem, izlasē ieskaita ne vairāk kā trīs 
sportistus.  
Latvijas izlases sastāvu izveido vindsērfinga asociācija un apstiprina to LVA valde. Kopējo gada 
reitingu asociācija publicē savās mājas lapā www.vindserfings.lv . Latvijas izlase tiek veidota gan 
RS:X, gan Techno293 klasēs.  
  
 

Latvijas Vindsērfinga asociācijas 

Prezidents      Jānis Jēkabsons 

 


