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1.

Mērķis un uzdevums
1.1 Latvijas Vindsērfinga asociācijas (LVA) Reitings dod iespēju katram sacensību
dalībniekam, kurš kaut reizi sezonā ir piedalījies LVA Reitingā iekļautajās sacensībās
vai starptautiskajās sacensībās, kuras ir iekļautas starptautiskās vindsērfinga
asociācijas reitingā, sekot līdzi savam rezultātam visa gada garumā un salīdzināt to
ar citu LVA reģistrētu sportistu sniegumu atbilstošā laika periodā.
1.2 LVA Reitings rada LVA sportistiem iespēju plānot savu sacensību sezonu.
1.3 Pēc LVA Reitinga tiek izveidots Latvijas izlases sastāvs starp LVA sportistiem
attiecīgajās vējdēļu klasēs dalībai Pasaules vai Eiropas čempionātos.

2.

Reitinga aprēķina sistēma
2.1. Katra sportista Reitingu aprēķina pēc formulas:

X = ((N+1) – vieta + bonus) * F
X = Reitinga punkti – izrēķinātie Reitinga punkti dalībniekam attiecīgajās regatē.
N = Dalībnieku skaits
Vieta = Dalībnieka ieņemtā vieta attiecīgajā regatē.
Bonus = Bonusa punkti par izcīnīto vietu:
1. vieta – 6 punkti
2. vieta – 4 punkti
3. vieta – 1 punkts
Ja dalībnieks nav finišējis nevienā no sacensību braucieniem, tad bonuss ir “-1”
F = faktors - Sacensību vērtības faktors noteikts pēc regates nozīmīguma.
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Pasaules čempionāts = 2
Eiropas čempionāts, Kontinentālie čempionāti, Grand Prix sacensības = 1,5
Reģionālie čempionāti (Baltijas kauss) = 1
Latvijas čempionāts un starptautiskie atklātie čempionāti = 1
Latvijas vietējās sacensības = 0,3
2.2. Faktiskā Reitinga vieta tiks aprēķināta summējot reitinga punktus. Dalībnieks ar
lielāko punktu summu ir pirmais.
2.3. Reitinga punktus sacensību dalībnieks iegūst tikai sacensībās, kuras ir atzīmētas
LVA sacensību kalendārā ar atbilstošu vērtības faktoru F.
2.4. Gada reitings sākas ar rezultātu Pasaules čempionātā un turpinās līdz nākamajam
Pasaules čempionātam. Šis periods tiek saukts par „Reitinga sezonu”.
2.5. Katra sacensība esošajā Reitinga sezonā parādās tikai vienu reizi. Katrs dalībnieks,
kurš ir piedalījies iepriekšējās sezonas Reitingā tiek ievietots jaunās sezonas
Reitingā bāzes līmenī.
3.

Strīdīgu situāciju risinājums vienādu Reitinga punktu summu gadījumā
3.1. Reitinga tabulā augstāk atrodas sportists, kurš punktu summu ir sasniedzis ar
mazāko sacensību skaitu.
3.2. Reitinga tabulā augstāk atrodas tas sportists, kuram ir lielāka visu ieskaites
sacensību vērtības koeficientu vidējā aritmētiskā summa.
3.3. Reitinga tabulā augstāk atrodas tas sportists, kurš pie augstākā sacensību vērtības
koeficienta ir ieguvis augstāko vietu šajās sacensībās.
3.4. Reitinga tabulā augstāku pozīciju ieņem sportists ar augstāku vietu Latvijas
Republikas čempionātā atbilstošā klasē.

4.

Piezīmes
4.1. Tiesības rīkot LVA reitinga sacensības ir katrai organizācijai vai personai, kura ir
samaksājusi LVA biedra naudu.
4.2. LVA valde sankcionē sacensības tikai pēc saņemta un apstiprināta sacensību
nolikuma. Sacensību rezultāti 5 dienu laikā pēc sacensībām ir jānosūta tieši LVA
kontaktpersonai noteiktajā formātā (sailwave).
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