
   
 

LATVIJAS ŪDENS MOTOSPORTA FEDERĀCIJAS 

NACIONĀLAIS SPORTA KODEKSS 

VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1.nodaļa VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

I Latvijas Ūdens motosporta federācija – nacionālā ūdens motosporta autoritāte 

1.1. Latvijas Ūdens motosporta federācija (turpmāk tekstā - LUMSF) ir vienīgā Starptautiskās Ūdens motosporta 

federācijas (turpmāk tekstā - UIM) un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atzīta nacionālā 

ūdens motosporta autoritāte Latvijas Republikā, kurai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu ūdens motosportā 

(Sporta likuma 10.panta 4.daļa). 

1.2. LUMSF izstrādā noteikumus nacionālo ūdens motosporta pasākumu rīkošanai un kontrolē noteikumu 

izpildi, atļauj nacionālo ūdens motosporta pasākumu un UIM saskaņotu starptautisko ūdens motosporta 

pasākumu rīkošanu, risina ar ūdens motosportu Latvijas Republikas teritorijā saistītus konfliktus. 

1.3. LUMSF ir tiesības ar UIM atļauju pilnvarot vienu vai vairākus nacionālos ūdens motosporta klubus noteiktu 

pienākumu izpildīšanai, kā arī atsaukt pilnvarojumu.  

1.4. LUMSF Sporta veida komisija (turpmāk tekstā – LUMSF SK) īsteno LUMSF uzdevumus attiecīgā sporta 

veida ietvaros.  

II LUMSF Nacionālais sporta Kodekss 

1.5. LUMSF Nacionālā sporta kodeksa (turpmāk tekstā - LUMSF Kodekss) prasības ir saistošas visiem LUMSF 

biedriem un visām LUMSF sankcionēto pasākumu dalībpersonām.  

1.6. LUMSF Kodekss ietver pamatprincipus nacionālo ūdens motosporta pasākumu rīkošanai un norisei, kā arī 

nosaka ar ūdens motosportu saistītu konfliktu atrisināšanas kārtību. 

LUMSF Kodeksa vispārīgā daļa ir saistoša visu veidu nacionālo ūdens motosporta pasākumu dalībpersonām, 

LUMSF Kodeksa sporta veidu daļas ir saistošas attiecīgo sporta veidu nacionālo ūdens motosporta pasākumu 

dalībpersonām. 

1.7. LUMSF Valde  ir apstiprinājusi LUMSF Kodeksu latviešu valodā. Ja LUMSF Kodekss tiek publicēts citās 

valodās, strīdus gadījumā LUMSF Valdes apstiprinātajam tekstam latviešu valodā ir prioritārs spēks. 

1.8. LUMSF Valdei ir tiesības izšķirt ar LUMSF Kodeksa vai LUMSF Kodeksam pakārtotu dokumentu 

interpretāciju saistītus konfliktus, kā arī apstiprināt visiem LUMSF biedriem saistošas LUMSF Kodeksa vai 

LUMSF Kodeksam pakārtotu dokumentu interpretācijas.  

1.9. Katram LUMSF biedram ir tiesības iesniegt LUMSF Valdei adresētus priekšlikumus LUMSF Kodeksa 

grozījumiem vai papildinājumiem. 

1.10. LUMSF Valdei ir tiesības jebkurā laikā apstiprināt un publicēt grozījumus vai papildinājumus LUMSF 

Kodeksā oficiālajā LUMSF interneta vietnē www.lumsf.lv. Tie stājas spēkā publicēšanas minētājā interneta vietnē 

brīdī, ja LUMSF Valdes lēmums nenosaka citu laiku, un ir spēkā līdz nākamajai LUMSF biedru sapulcei, kura 



   
apstiprina vai noraida grozījumus un papildinājumus, kurus LUMSF Valde izdarījis pēc pēdējās LUMSF biedru 

sapulces 

III LUMSF Kodeksam pakārtoti dokumenti 

1.11. LUMSF Valde katru gadu apstiprina un paziņo sacensības, kurām piešķirts čempionāta statuss, un 

nacionālo ūdens motosporta pasākumu kalendāru nākamajam gadam. Tikai LUMSF Valdei ir tiesības anulēt 

čempionāta statusu ūdens motosporta pasākumam. 

1.12. LUMSF SK apstiprina tehniskos noteikumus visu sporta veidu nacionālajās klasēs izmantojamām sacensību 

ātrumlaivām un nosaka tehnisko noteikumu spēkā stāšanās laiku un kārtību. Tikai LUMSF Valdei ir tiesības 

izdarīt grozījumus vai papildinājumus tehniskajos noteikumos.  

1.13. LUMSF SK katru gadu saskaņo ar LUMSF un apstiprina čempionātu un citu daudzposmu sacensību 

nolikumus nākamajam gadam. Nolikumu grozījumus vai papildinājumus veic tikai LUMSF SK un LUMSF 

Valde;  

1.14. Ar mērķi precizēt vai papildināt LUMSF Kodeksa prasības LUMSF Sporta veidu komisija var saskaņot ar 

LUMSF un apstiprināt uz noteiktu vai nenoteiktu laiku citus nolikumus un noteikumus, kas reglamentē ar 

attiecīgo spora veida komisiju saskaņoto ūdens motosporta pasākumu rīkošanu un norisi. 

2.nodaļa TERMINOLOĢIJA 

2.1. Šajā nodaļā ietvertie termini un saīsinājumi tiek lietoti LUMSF Kodeksā un LUMSF Kodeksam pakārtotajos 

dokumentos. 

2.2. UIM (no franču val. Fèdèration Internationale Motonautique) - Starptautiskā Ūdens motosporta federācija, 

NA – tās nacionālā federācija. 

2.3. LUMSF (Latvijas Ūdens motosporta federācija) - UIM un LSFP atzīta nacionālā ūdens motosporta 

autoritāte Latvijā. 

2.5. LUMSF Valde – LUMSF izpildinstitūcija, kuras tiesības un pienākumi noteikti LUMSF Statūtos. 

2.6. LUMSF Kodekss (LUMSF Nacionālais sporta kodekss) – LUMSF Valdes apstiprināts dokuments, kas 

izstrādāts un publicēts oficiālajā LUMSF interneta vietnē www.lumsf.lv, kas ietver pamatnoteikumus ūdens 

motosporta pasākumu rīkošanai un norisei. 

2.7. LUMSF SK (LUMSF Sporta veida komisija) - LUMSF komisija.  

2.8. Laiva - transporta līdzeklis, kura vadību pilnībā kontrolē transporta līdzekļa vadītājs un kas pārvietojas pa 

ūdeni.  

2.9. Sacensību ātrumlaiva – LUMSF Kodeksa prasībām un UIM vai LUMSF Tehniskās komisija saskaņotiem 

tehniskajiem noteikumiem atbilstoša ātrumlaiva, kas pieteikta dalībai ūdens motosporta pasākumā. 

2.10. Ieskaites grupas vai klases – sacensību ātrumlaivu grupēšana atkarībā no to dzinēja darba tilpuma vai citas 

tehniskajos noteikumos vai ūdens motosporta pasākuma Nolikumā noteiktas pazīmes.  

2.11. Ūdens motosporta pasākums – UIM vai LUMSF saskaņotas un LUMSF Kodeksa prasībām atbilstošas 

sacensības, parāde, paraugdemonstrējums, tests, rekorda mēģinājums vai treniņi.  

http://www.lumsf.lv/


   
2.12. Sacensības – LUMSF saskaņots ūdens motosporta pasākums, kura ietvaros notiek vismaz viens brauciens, 

kurā piedalās vismaz viena sacensību ātrumlaiva un kura ietvaros paredzēta braucēju apbalvošana atbilstoši 

sNAiegto rezultātu vērtējumam. 

2.13. Apļveida sacensības - slēgtā apļveida trasē (tas ir, trasē, kur sacensību ātrumlaivas brauciena laikā vairākkārt 

šķērso vienu kontrollīniju, neatkarīgi no trases ģeometriskās konfigurācijas) rīkotas sacensības, kurās braucēji 

veic vienādu distanci, braucot vienā virzienā. 

2.14. Nacionālās sacensības - LUMSF nacionālo ūdens motosporta pasākumu kalendārā iekļautas sacensības, 

kurās drīkst piedalīties tikai LUMSF licencēti, Eiropas Savienības vai ar UIM lēmumu tām pielīdzināto valstu 

UIM licencēti piloti un pieteicēji. 

2.15. Daudzposmu sacensības - sacensības, kuru galīgo rezultātu nosaka pēc vairāku atsevišķu sacensību (posmu) 

rezultātiem saskaņā ar daudzposmu sacensību Nolikumā ietvertiem vērtējuma principiem. 

2.16. Čempionāts - sacensības ar vienotiem noteikumiem, kuru kopvērtējumā tiek izcīnīts čempiona tituls. 

Čempionāts ir LUMSF īpašums. LUMSF SK izstrādā čempionāta nolikumu un nozīmē čempionāta posmu 

rīkotājus.  

2.17. Kauss (Balva, Trofeja Seriāls.) – LUMSF SK vai LUMSF SK pilnvarota rīkotāja rīkotas sacensības ar 

vienotiem noteikumiem un kopvērtējumu. 

2.18. Slēgtas sacensības - LUMSF saskaņotas sacensības, kurās atļauta dalība ierobežotam personu lokam (viena 

vai vairāku sporta klubu biedriem un citām juridiskām personām) 

2.19. Parāde – LUMSF saskaņots ūdens motosporta pasākums sacensību ietvaros bez sacensību rakstura ar 

mērķi parādīt publikai ātrumlaivas (citus ūdens transporta līdzekļus), braucot ar parādi vadošās ātrumlaivas 

ierobežotu ātrumu. Parādes norisē jāievēro šādi nosacījumi:  

2.19.1. parādes norises laiks, kārtība un dalībnieki jānorāda nolikumā vai atsevišķi pilotu sapulcē; 

2.19.2. parāde notiek galvenā tiesneša uzraudzībā. To vada un noslēdz pieredzējušu braucēju vadītas oficiālās 
ātrumlaivas, ja parāde notiek pa vispārējas lietošanas ūdeņiem; 

2.19.3. apdzīšana parādes laikā ir aizliegta; 

2.19.4. rezultātu fiksācija parādes laikā ir aizliegta. 

2.20. Paraugdemonstrējums – LUMSF saskaņots ūdens motosporta pasākums sacensību ietvaros bez sacensību 

rakstura ar mērķi parādīt publikai braucēju meistarību vai ātrumlaivu (citu ūdens transporta līdzekļu) tehniskās 

iespējas. Paraugdemonstrējuma norisē jāievēro šādi nosacījumi: 

2.20.1. tā norises laiks, kārtība un dalībnieki jānorāda nolikumā; 

2.20.2. sacensību rīkotājam jānosaka braucējiem nepieciešamais ekipējums un minimālās drošības prasības un 
jākontrolē šo prasību izpilde; 

2.20.3. apbalvošana paraugdemonstrējumā ir aizliegta. 

2.21. Tests - LUMSF saskaņots ūdens motosporta pasākums bez oficiāla rezultātu vērtējuma un apbalvošanas ar 

mērķi izmēģinājuma braucienos pārbaudīt braucēju meistarību vai ātrumlaivu tehniskās iespējas. Tests var notikt 

sacensību ietvaros.  

2.22. Treniņi - LUMSF saskaņots ūdens motosporta pasākums bez oficiāla rezultātu vērtējuma un apbalvošanas 

ar mērķi pilnveidot braucēju meistarību vai ātrumlaivu tehniskās iespējas. Treniņi var notikt sacensību ietvaros. 



   
2.23. Rekorda mēģinājums - LUMSF saskaņots ūdens motosporta pasākums ar mērķi sNAiegt vai labot vietējo 

vai nacionālo rekordu. 

Starptautiskie rekordu mēģinājumi notiek saskaņā ar UIM Starptautiskā sporta kodeksu. 

2.24. Rekords - labākais atbilstoši LUMSF noteikumiem rīkotā rekorda mēģinājumā sNAiegtais rezultāts. 

Rekorda īpašnieks ir persona, kurai LUMSF devusi atļauju veikt rekorda mēģinājumu.  

2.25. Brauciens - ūdens motosporta pasākuma daļa, kuras norisi nosaka nolikums. Dažādu sporta veidu 

sacensības atbilstoši Nolikuma prasībām ietver dažādus braucienu veidus - kvalifikācijas braucienus, pusfinālus 

vai vairāku pakāpju finālus, papildsacensības. 

2.26. Rīkotājs - LUMSF apstiprināta juridiska persona, kura ir tiesīga izstrādāt ūdens motosporta pasākuma 

nolikumu, pieņemt un realizēt lēmumus par ūdens motosporta pasākuma vispārējo organizāciju un norisi 

atbilstoši LUMSF Kodeksa un ūdens motosporta pasākuma nolikuma prasībām. Rīkotājam nav tiesību ietekmēt 

oficiālo personu lēmumus un ūdens motosporta pasākuma norisi no sportiskā viedokļa.  

2.27. Rīkošanas atļauja – LUMSF Valdes noteiktā kārtībā izsniegta atļauja, ar kuru LUMSF pilnvaro rīkotāju 

rīkot ūdens motosporta pasākumu. Par LUMSF sankcionētu ūdens motosporta pasākumu uzskatāms tikai tāds 

ūdens motosporta pasākums, kas rīkots ar rīkošanas atļauju. 

2.28. Nolikums - dokuments, kurā ietverti detalizēti ūdens motosporta pasākuma norises noteikumi. 

2.28.1. daudzposmu sacensību nolikums - dokuments, kurā ietverti attiecīgo daudzposmu sacensību vispārīgie 

noteikumi un visiem posmiem kopīgie sacensību norises un vērtējuma principi. 

2.28.2. posma nolikums – rīkotāja izstrādāts dokuments, kurā precizētas daudzposmu sacensību nolikuma 

prasības, kā arī ietverti attiecīgajam posmam raksturīgi īpaši noteikumi un daudzposmu sacensību nolikumā 

neiekļauti jautājumi. 

2.29. Nolikuma papildinājumi - rīkotāja izstrādāts un atbilstoši LUMSF Kodeksa prasībām apstiprināts, datēts un 

numurēts dokuments, kas ir ūdens motosporta pasākuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa un kas precizē, 

izskaidro vai papildina ūdens motosporta pasākuma nolikuma prasības. 

2.30. Ūdens motosporta pasākuma vieta - teritorija, kurā atrodas ūdens motosporta pasākuma trase – visas tās 

ūdens motosporta pasākuma vietas, kuras norādītas nolikumā. 

2.31. Ūdens motosporta pasākuma laiks (ilgums) – LUMSF Kodeksā un ūdens motosporta pasākuma nolikumā 

noteikts laika posms, kas sākas ar reģistrēšanās brīdi un beidzas ar apbalvošanu vai oficiālo rezultātu publicēšanu 

uz oficiālā informācijas stenda vai oficiālajā LUMSF interneta vietnē www.lumsf.lv. 

2.32. Ūdens motosporta pasākuma programma - rīkotāja izstrādāts dokuments, kurā ietverta informācija par 

ūdens motosporta pasākuma norisi. Programmu var iekļaut nolikumā. 

2.33. Trase - maršruts, kas jāveic braucējiem ūdens motosporta pasākuma laikā.  

2.34. Distance – attālums, kas jāveic braucējiem ūdens motosporta pasākuma laikā, braucot pa trasi. 

2.34.1. Slēgta trase – UIM vai LUMSF licencēta un LUMSF SK noteikumiem atbilstoša pastāvīga vai uz laiku 
iekārtota trase; ūdens motosporta pasākuma laikā vispārējai ūdens satiksmei slēgta akvatorija. 



   
2.34.2. Atklāta trase - UIM vai LUMSF licencēta un LUMSF SK noteikumiem atbilstoša trase, kas uz ūdens 

motosporta pasākuma laiku nav slēgta ūdens satiksmei. 

2.35. Licence - LUMSF vai LUMSF SK izsniegta numurēta noteikta parauga reģistrācijas apliecība, kas apliecina 

personas tiesības noteiktā statusā piedalīties ūdens motosporta pasākumā vai apliecina trases atbilstību ūdens 

motosporta pasākumu rīkošanai. Licenču veidus un izsniegšanas kārtību nosaka LUMSF Valde un LUMSF SK.  

2.36. Licences anulēšana - LUMSF vai LUMSF SK izsniegtās licences atzīšana par nederīgu. Licences anulēšana 

netiek uzskatīta par soda mēru LUMSF Kodeksa izpratnē. Licenci anulē gadījumā, ja ir konstatēts, ka nav 

izpildīti visi nosacījumi licences saņemšanai.  

2.37. Ūdens motosporta pasākuma dalībpersonas - jebkura juridiska vai fiziska persona, kas rīko LUMSF 

saskaņotu ūdens motosporta pasākumu, vai jebkādā statusā piedalās LUMSF saskaņotā ūdens motosporta 

pasākumā, tai skaitā oficiālās personas, pieteicēji, braucēji un pasažieri, sacensību ātrumlaivu tehniskās apkalpes 

personāls un komandai piederīgās personas, kā arī trases drošības dienestu un trases palīdzības dienestu 

darbinieki. Visām ūdens motosporta pasākuma dalībpersonām ir saistošas LUMSF Kodeksa un LUMSF 

Kodeksam pakārtoto dokumentu prasības.  

2.40. Oficiālās personas – rīkotājs un rīkotāja vai LUMSF SK nozīmētās citas ūdens motosporta pasākuma 

organizācijā un norisē iesaistītas atbildīgās personas, kuru izsmeļošs uzskaitījums noteikts LUMSF Kodeksa 

6.nodaļā.  

2.41. Sporta tiesneši - LUMSF vai citas NA licencētas oficiālās personas, kuru lēmums tieši ietekmē sacensību 

rezultātus. 

2.42. Pieteicējs - LUMSF vai citas NA licencēta fiziska vai juridiska persona, kas pieteikusi braucēju un sacensību 

ātrumlaivu ūdens motosporta pasākumam. 

2.43. Komanda - vairāki pēc nolikumā ietvertiem nosacījumiem apvienojušies braucēji vai ekipāžas, kuru 

rezultāts veido komandas vērtējumu pēc nolikumā paredzētiem principiem. 

2.44. Braucējs - LUMSF vai citas NA licencēta fiziska persona, kurai ūdens motosporta pasākuma laikā ir tiesības 

vadīt sacensību ātrumlaivu. 

2.45. Pasažieris - persona, kura ūdens motosporta pasākuma laikā nedrīkst vadīt sacensību ātrumlaivu un kuru 

ūdens motosporta pasākuma laikā atbilstoši nolikuma prasībām transportē ar sacensību ātrumlaivu. 

2.46. Ekipāža - divi vai vairāki braucēji un/vai pasažieri ar noteiktu pienākumu sadalījumu ūdens motosporta 

pasākuma laikā atbilstoši nolikumā ietvertiem nosacījumiem. 

2.47. Pārstāvis - fiziska persona, kuru pieteicējs, komanda vai braucējs pilnvarojis pārstāvēt pilnvaras devēja 

intereses attiecībās ar oficiālajām personām. 

2.48. Starts - brīdis, kad vienam vai vairākiem braucējiem parādīts starta signāls.  

2.49. Pāragrs starts - kustības uzsākšana pirms starta signāla, ja sacensībās paredzēts starts no vietas, vai starta 

procedūras pārkāpums, ja sacensībās paredzēts starts gaitā.  

2.50. Kontrollīnija - reāli iezīmēta līnija vai noteiktai bojaipiesaistīta iedomāta līnija, kuras šķērsošanas brīdī tiek 

fiksēts laiks, braucēja rezultāts vai sacensību ātrumlaivu secība.  

2.51. Starta līnija: 



   
2.51.1. ūdens motosporta pasākumos ar startu gaitā – līnija, kuras šķērsošanas brīdī tiek fiksēts brauciena 

sākuma laiks; 

2.51.2. ūdens motosporta pasākumos ar startu no vietas – līnija, kurai atbilstoši ir fiksēta katras sacensību 
ātrumlaivas pozīcija pirms starta. 

2.52. Finiša līnija - pēdējā kontrollīnija, kuru jāšķērso sacensību ātrumlaivai un kuras šķērsošanas brīdī tiek fiksēts 

braucēja rezultāts attiecīgajā braucienā. 

2.53. Handikaps - nolikumā paredzētas priekšrocības noteiktiem braucējiem ar mērķi vienādot visu braucēju 

iespējas. 

2.54. Slēgtais parks - teritorija, kur saskaņā ar nolikuma prasībām jānovieto sacensību ātrumlaivas un kur ir spēkā 

slēgtā parka režīms, tas ir, LUMSF SK noteikumos paredzēti ierobežojumi sacensību ātrumlaivu apkopei un 

braucēju rīcībai. Slēgtajam parkam jāatrodas starta vai finiša tiešā tuvumā.  

2.55. Pagaidu rezultāti - sporta tiesnešu sagatavoti rezultāti, kas publicēti uz oficiālā informācijas stenda ar norādi 

“Pagaidu rezultāti”. Braucējiem ir tiesības nolikumā noteiktā termiņā iepazīties ar pagaidu rezultātiem un tos 

apstrīdēt, iesniedzot protestu. 

2.56. Oficiālie rezultāti – rezultāti, kas publicēti uz oficiālā informācijas stenda ar norādi “Oficiālie rezultāti”, 

kurus ir apstiprinājuši komisāri un par kuriem protesti netiek pieņemti.  

2.57. Oficiālais informācijas stends – uz kura tiek publicēti visi ūdens motosporta pasākuma oficiālie dokumenti 

(ūdens motosporta rīkošanas atļauja, trases shēma, nolikums un tā papildinājumi, rezultāti) kā arī visa aktuālā 

informācija sportistiem par konkrēto ūdens motosporta pasākumu.  

2.58. Apdrošināšana - publisku pasākumu organizatora civiltiesiskās apdrošināšanas polise, kas izsniegta saskaņā 

ar tās izsniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē publiska pasākuma organizatora 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, vai sportistu apdrošināšana atbilstoša attiecīgās LUMSF SK 

prasībām. 

3.nodaļa VISPĀRĪGI NOTEIKUMI ŪDENS MOTOSPORTA PASĀKUMU RĪKOŠANAI 

3.1. Nacionālie ūdens motosporta pasākumi notiek saskaņā ar LUMSF Kodeksa, attiecīgā ūdens motosporta 

pasākuma nolikuma un atbildīgās LUMSF SK noteikumu prasībām. 

3.2. Starptautiskie ūdens motosporta pasākumi notiek saskaņā ar UIM Kodeksa, attiecīgo sacensību nolikumu un 

atbildīgās UIM SK noteikumu prasībām. 

3.3. Katrai ūdens motosporta pasākuma dalībpersonai ir saistošas LUMSF Kodeksa un UIM Kodeksa un tiem 

pakārtoto dokumentu prasības. 

3.4. Par LUMSF Kodeksa un LUMSF Kodeksam pakārtoto dokumentu nosacījumu pārkāpumiem var piemērot 

soda mēru. 

I Rīkošanas atļauja 

3.5. Latvijas teritorijā ūdens motosporta pasākumus drīkst rīkot jebkura juridiska persona, ievērojot, ka: 

3.5.1. rīkotājs ir LUMSF biedrs;  

3.5.2. rīkotājam LUMSF ir izsniegusi rīkošanas atļauju. 



   
3.6. Rīkošanas atļauju izsniedz LUMSF. Rīkošanas atļaujas izsniegšanas kārtību nosaka LUMSF Valde. 

3.7. LUMSF nacionālo ūdens motosporta pasākumu kalendārā iekļauto sacensību rīkošanas atļauja jāsaņem 

LUMSF Valdes noteiktos termiņos.  

3.8. LUMSF rīkošanas atļauju izsniedz tikai LUMSF Kodeksa vai LUMSF Kodeksam pakārtoto dokumentu 

prasībām atbilstoša ūdens motosporta pasākuma rīkošanai.  

3.9. Ja LUMSF ir izsniegusi rīkošanas atļauju, taču ir konstatēts, ka sacensības neatbilstība LUMSF Kodeksa vai 

LUMSF Kodeksam pakārtoto dokumentu prasībām, komisāram ar rīkotāja starpniecību ir jānovērš neatbilstība 

vai, ja tas nav iespējams, jāatceļ sacensības, rakstiski noformējot lēmumu par sacensību atcelšanu. Komisārs 

lēmumu par sacensību atcelšanu var pieņemt jebkurā brīdī.  

3.10. LUMSF saskaņotu ūdens motosporta pasākumu var atcelt tikai šādos gadījumos: 

3.10.1. ja šāda iespēja ir paredzēta nolikumā; 

3.10.2. ja komisārs pieņem lēmumu par ūdens motosporta pasākuma atcelšanu force majeure vai drošības 
apsvērumu dēļ; 

3.10.3. ja komisārs lēmumu par ūdens motosporta pasākuma atcelšanu pieņem saskaņā ar LUMSF Kodeksa 
3.8.punktu. 

3.11. LUMSF izsniegtās rīkošanas atļaujas kopijai jābūt izvietotai uz oficiālā informācijas stenda.  

3.12. Ūdens motosporta pasākums, kurš tiek rīkots bez saskaņošanas ar LUMSF, tiek uzskatīts par LUMSF 

nesankcionētu ūdens motosporta pasākumu. LUMSF licencētās personas drīkst piedalīties tikai LUMSF 

sankcionētos ūdens motosporta pasākumos, izņemot Slēgtās sacensības, par kurām Valdes noteiktā kārtībā 

LUMSF informējis sacensību Rīkotājs. Gadījumā, ja LUMSF nesankcionētu ūdens motosporta pasākumu rīko 

LUMSF Kodeksa 2.26.punktā minētā persona, visu atbildību, kas saistīta ar minētā ūdens motosporta pasākuma 

rīkošanu un norisi, nes sacensību rīkotājs. 

3.13. Čempionāta posms var notikt ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja tas tiek saskaņots ar attiecīgās valsts 

NA. 

II Ūdens motosporta pasākuma nolikums 

3.14. Visos ūdens motosporta pasākumos jābūt LUMSF Kodeksa prasībām atbilstošam LUMSF saskaņotam 

nolikumam.  

Ja sacensības ir daudzposmu sacensību posms, posma nolikumā ietvertās prasības nedrīkst būt pretrunā attiecīgo 
daudzposmu sacensību nolikumam. 

3.15. Ja nolikumā ietverti LUMSF Kodeksa vai attiecīgā daudzposmu sacensību nolikuma prasībām pretrunīgi 

nosacījumi, šie nosacījumi uzskatāmi par spēkā neesošiem. 

3.16. Nacionālajās sacensībās strīdu par LUMSF Kodeksā, nolikumā un citos LUMSF Kodeksam pakārtotos 

dokumentos neietvertiem jautājumiem risina saskaņā ar atbilstošo sporta veidu reglamentējošiem UIM 

dokumentiem. 

3.17. Nolikuma ievaddaļā jāietver formulējums “saskaņā ar LUMSF Nacionālo sporta kodeksu”. 

3.18. Čempionātu un citu daudzposmu sacensību nolikumus izstrādā, apstiprina un iesniedz LUMSF 

saskaņošanai attiecīgā LUMSF SK. Nolikuma iesniegšanas un publicēšanas termiņu nosaka attiecīgā LUMSF SK. 



   
Nolikumu publicē oficiālajā LUMSF interneta vietnē www.lums.lv. Nolikums publicējams tikai pēc šajā punktā 

iepriekš minētā LUMSF saskaņojuma saņemšanas.  

Čempionātu posmu un citu daudzposmu sacensību posmu, kā arī atsevišķu sacensību nolikumus izstrādā un 
iesniedz LUMSF SK apstiprināšanai rīkotājs. Nolikuma iesniegšanas termiņu nosaka attiecīgā LUMSF SK. 

3.19. Čempionāta posma, kā arī sacensību, kuras nav čempionāta posms, nolikums jāsaskaņo ar LUMSF, 
LUMSF SK noteiktajā termiņā. 

3.20. Pēc pieteikumu iesniegšanas sākuma atļauts izdarīt izmaiņas nolikumā tikai šādos gadījumos: 

3.20.1. ja izmaiņas skar tikai administratīva rakstura jautājumus; 

3.20.2. ja visi pieteikumu iesniegušie pieteicēji vienbalsīgi piekrīt izdarītajām izmaiņām; 

3.20.3. ja komisāri pieņem lēmumu force majeure vai drošības apsvērumu dēļ. 

3.21. Nolikumā obligāti jāietver šāda informācija: 

3.21.1. ūdens motosporta pasākuma nosaukums un statuss; 

3.21.2. ūdens motosporta pasākuma vieta un laiks; 

3.21.3. atsauce uz LUMSF Kodeksu vai SK noteikumiem un, ja sacensības ir daudzposmu sacensību posms, 
atsauce uz atbilstošo daudzposmu sacensību nolikumu; 

3.21.4. informācija par rīkotāju, tai skaitā reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi; 

3.21.5. oficiālās personas; 

3.21.6. trases apraksts vai shēma; 

3.21.7. drošības noteikumi braucējiem un sacensību ātrumlaivām; 

3.21.8. noteikumi par rīkotāja obligāto un papildreklāmu uz sacensību ātrumlaivām; 

3.21.9. noteikumi par pieteicēja reklāmu uz sacensību ātrumlaivas, ja ir ierobežojumi; 

3.21.10. pieteikumu iesniegšanas un dalības maksas vai ziedojuma iemaksāšanas termiņi un kārtība;  

3.21.11. starta vieta un laiks, starta veids un procedūra, handikapi; 

3.21.12. ūdens motosporta pasākuma norises apraksts; 

3.21.13. rezultātu individuālā/komandu vērtējuma principi; 

3.21.14. pārkāpumi un sodi, protestu un apelāciju iesniegšanas kārtība; 

3.21.15. apbalvošanas vieta un laiks, norise, balvas; 

3.21.16. papildus informācija par pieteicēju un braucēju naktsmītnēm, ja šāda informācija nepieciešama. 

III Komerciālie jautājumi 

3.22. Bez iepriekšējas rakstiskas LUMSF piekrišanas neviens sacensību rīkotājs nedrīkst norādīt uz fizisku vai 

juridisku personu kā attiecīgā čempionāta vai daudzposmu sacensību, vai posma ģenerālsponsoru.  

3.23. Tikai LUMSF ir tiesības saistīt fizisku vai juridisku personu nosaukumu ar sacensību nosaukumu. 

 

4.nodaļa LICENCES 

4.1. LUMSF izsniedz LUMSF Valdes apstiprinātam paraugam sekojošas atbilstošas nacionālās un starptautiskās 

licences, ja licences saņēmējs uzrādījis LUMSF SK noteiktos dokumentus un sekmīgi nokārtojis pārbaudījumus: 



   
4.1.1. braucējiem - sportista licenci, kas dod tiesības vadīt sacensību ātrumlaivu ūdens motosporta pasākumā; 

4.1.2. komandas pārstāvjiem - komandas licenci, kas dod tiesības pārstāvēt komandu attiecībās ar oficiālajām 
personām; 

4.2. Licence ir derīga licencē norādītā sporta veida ūdens motosporta pasākumos, licencē norādītajā 

sezonā.Vienreizējā licence ir derīga tikai tam ūdens motosporta pasākumam, kuram tā paredzēta. 

4.3. LUMSF SK ir tiesības neizsniegt licenci, paskaidrojot atteikuma iemeslu. Personai, kurai atteikta licences 

izsniegšana, ir tiesības pārsūdzēt LUMSF SK lēmumu LUMSF Valdei. 

4.4. Tikai LUMSF Valdei pēc LUMSF SK ieteikuma ir tiesības anulēt licenci tās derīguma termiņa laikā gadījumā, 

ja: 

4.4.1. ja tiek konstatēts, ka nav izpildītas visas LUMSF SK noteiktās prasības licences saņemšanai; 

4.4.2. ja tiek konstatēta personas neatbilstība licencei; 

4.4.3. ja licences anulēšana ietverta lēmumā par diskvalifikāciju; 

4.4.4. LUMSF var sodīt personu atbilstoši LUMSF Kodeksa noteikumiem, ja tiek pierādīta tīša maldināšana 
ar mērķi saņemt licenci. 

4.5. LUMSF izsniedz nacionālo vai starptautisko sportista licenci: 

4.5.1. sportistiem, kuri ir Latvijas Republikas valsts piederīgie; 

4.5.2. sportistiem, kuri ir citu UIM pārstāvēto valstu valstspiederīgie saskaņā ar UIM Starptautiskā sporta 
kodeksa prasībām. 

4.6. LUMSF licencēts pieteicējs vai braucējs licences derīguma termiņa laikā jebkurās sacensībās pārstāv LUMSF. 

4.7. Sportistam, kurš ir Latvijas Republikas valstspiederīgais un, kurš ir saņēmis citas NA, nevis LUMSF izsniegtu 

sportista licenci, ir tiesības ar šo licenci piedalīties LUMSF saskaņotajos ūdens motosporta pasākumos. 

5.nodaļa TRASES 

5.1. Ūdens motosporta pasākumam var izmantot pastāvīgas vai uz laiku iekārtotas trases. To iekārtojumam un 

aprīkojumam jāatbilst Starptautiskās Ūdens motosporta federācijas (UIM) vai LUMSF Kodeksa prasībām un 

attiecīgās LUMSF SK noteikumiem. 

5.1.1. Pastāvīgas trases ir pastāvīgi slēgtas vispārējai ūdens satiksmei. 

5.1.2. Uz laiku iekārtotas trases var būt pilnīgi vai daļēji slēgtas vispārējai satiksmei uz ūdens motosporta 
pasākuma laiku. 

5.2. Trase uz sacensību laiku ir obligāti jāslēdz vispārējai ūdens satiksmei un jānovērš neatļauta iekļūšana. 

5.3. Trasē atļauts rīkot ūdens motosporta pasākumu tikai tad, ja trasei izsniegta trases licence.  

5.3.1. Pastāvīgajām trasēm trases nacionālo licenci, saskaņojot ar LUMSF, izsniedz attiecīgā LUMSF SK. 
LUMSF nosaka trases nacionālās licences derīguma termiņu. LUMSF ir tiesības atteikt licences 
izsniegšanu vai anulēt izsniegtu licenci, ja trase neatbilst LUMSF Kodeksa prasībām vai attiecīgās 
LUMSF SK noteikumiem. 

5.3.2. Uz laiku iekārtotām trasēm attiecīgās LUMSF SK apstiprināta parauga vienreizējo trases nacionālo licenci 
pirms konkrēta ūdens motosporta pasākuma izsniedz attiecīgās LUMSF SK pilnvarotas amatpersonas. 
Vienreizējā trases nacionālā licence ir derīga tikai konkrētajam ūdens motosporta pasākumam. Ja licences 
izsniegšana tiek atteikta, ūdens motosporta pasākums ir jāatceļ līdz trases iekārtošanai atbilstoši LUMSF 
Kodeksa prasībām un attiecīgās LUMSF SK noteikumiem. 



   
5.4. Trases licencei vai tās LUMSF apstiprinātai kopijai jāatrodas ūdens motosporta pasākuma sekretariātā un tā 

jāuzrāda oficiālajām personām pēc pirmā to pieprasījuma. 

5.5. Pirms ūdens motosporta pasākuma atbilstoši LUMSF SK noteikumiem tiek parakstīts trases pieņemšanas - 

nodošanas akts. 

5.6. Ja pirms sacensību sākuma ir konstatēta trases stāvokļa vai drošības pasākumu neatbilstība LUMSF Kodeksa 

prasībām vai attiecīgās LUMSF SK noteikumiem, galvenajam tiesnesim nekavējoties jāziņo par neatbilstību 

komisāram un jāaiztur ūdens motosporta pasākuma sākums līdz komisāra lēmumam par ūdens motosporta 

pasākuma sākšanu vai atcelšanu.  

6.nodaļa OFICIĀLĀS PERSONAS 

6.1. Termins “oficiālā persona” ietver šādas personas: 

6.1.1. rīkotājs; 

6.1.2. sacensību direktors; 

6.1.3. novērotājs; 

6.1.4. sacensību komisārs; 

6.1.5. galvenais tiesnesis jeb sacensību vadītājs; 

6.1.6. trases drošības dienestu darbinieki; 

6.1.7. preses centra vadītājs; 

6.1.8. informators; 

6.1.9. sporta tiesneši; 

6.1.10. trases palīdzības dienestu darbinieki; 

6.1.11. distances priekšnieks; 

6.1.12. galvenais sekretārs; 

6.1.13. tehniskās komisija vadītājs; 

6.1.14. dalībnieku tiesnesis; 

6.1.15. galvenais hronometrists; 

6.1.16. starta tiesnesis; 

6.1.17. finiša tiesnesis; 

6.1.18. distances tiesnesis; 

6.1.19. fakta tiesnesis; 

6.1.20. citas LUMSF SK noteikumos paredzētās personas. 



   
6.2. Atbilstoši LUMSF SK noteikumiem jebkurai oficiālajai personai var būt palīgi. Gadījumā, ja oficiālās 
personas palīgs aizstāj oficiālo personu pienākumu izpildē, strīdus situācijās par palīga darbību un pieļautajām 
kļūdām ir atbildīga attiecīgā oficiālā persona. 

6.3. Ja oficiālās personas un viņu palīgi tiek apvienoti dienestos, tad saskaņā ar sacensību nolikumu tiem ir 
noteikta par dienesta darbu atbildīgā oficiālā persona. 

6.4. Oficiālās personas tiek izvēlētas un apstiprinātas LUMSF SK noteikumos paredzētā kārtībā un termiņos. 

Novērotāja un komisāra kandidatūras un skaitu sacensībām izvēlas un apstiprina UIM vai  LUMSF SK.  

6.5. LUMSF SK apstiprināta oficiālā persona sacensību laikā izpilda tikai LUMSF Kodeksā, LUMSF SK 

noteikumos un nolikumā noteiktos pienākumus.  

Komisārs var atstādināt oficiālo personu no pienākumu izpildes sacensību laikā drošības apsvērumu vai force 

majeure apstākļu dēļ. 

6.6. Viena persona drīkst izpildīt vairāku oficiālo personu pienākumus, ja tas nav pretrunā LUMSF Kodeksa un 

LUMSF SK noteikumu prasībām un, ja persona ir iekļauta LUMSF SK apstiprinātajā oficiālo personu sarakstā ar 

norādi par vienlaicīgu vairāku oficiālo personu pienākumu izpildi. 

Rīkotājs vai sacensību direktors drīkst veikt sporta tiesneša, novērotāja vai drošības dienesta vadītāja 
pienākumus tikai citu rīkotāju rīkotās sacensībās.  

6.7. Katra oficiālā persona: 

6.7.1. ievēro LUMSF Kodeksa un LUMSF Kodeksam pakārtoto dokumentu prasības; 

6.7.2. pārzina LUMSF Kodeksa un LUMSF Kodeksam pakārtoto dokumentu izmaiņas; 

6.7.3. izpilda oficiālās personas pienākumus tikai LUMSF saskaņotos ūdens motosporta pasākumos. 

6.8. Oficiālā persona ir tiesīga pieprasīt informāciju un skaidrojumus no LUMSF Valdes, LUMSF tiesnešu 

komisija un LUMSF SK par izmaiņām un papildinājumiem LUMSF Kodeksā un LUMSF Kodeksam 

pakārtotajos dokumentos. 

6.9. Sporta tiesnesis ir LUMSF vai citas NA licencēta oficiālā persona, kuras lēmums tieši ietekmē sacensību 

rezultātus. 

6.10. Persona, kura izpilda sporta tiesneša pienākumus, nedrīkst tajās pašās sacensībās piedalīties pieteicēja, 
braucēja, pārstāvja vai sacensību ātrumlaivas tehniskās apkalpes personāla statusā.  

6.11. Sporta tiesneša pienākums ir pieņemt tikai objektīvus un pamatotus lēmumus, nepieļaut personisku 

ieinteresētību jebkādu lēmumu pieņemšanā vai rīcību, kas var būt protesta iemesls. 

Sporta tiesnesis nedrīkst būt personiski ieinteresēts lēmumu pieņemšanā, tai skaitā, nedrīkst būt persona, kura 
tieši vai netieši var gūt labumu attiecīgajās sacensībās. 

6.12. Galvenā tiesneša vai komisāra lēmumā, ja tas ietekmē sportista rezultātu sacensībās, jānorāda lēmuma 
pārsūdzēšanas kārtība.  

6.13. Sporta tiesnesim ir tiesības lietot jebkādas video novērošanas vai elektroniskās sistēmas, kas palīdz 
pieņemt objektīvu lēmumu. 

Ja sporta tiesnesis sacensībās konstatē, ka ir kļūdījies, tiesnesim nekavējoties jāziņo par konstatēto kļūdu 
galvenajam tiesnesim un komisāram.  

6.14. LUMSF SK var noteikt katram sporta tiesnesim pienākumu pēc sacensībām iesniegt galvenajam 
tiesnesim rakstisku ziņojumu, nosakot ziņojumā ietveramo informāciju. 



   
6.15. LUMSF SK noteikumos atbilstoši attiecīgā sporta veida īpatnībām var iekļaut: 

6.15.1. papildinātu un precizētu oficiālo personu un sporta tiesnešu uzskaitījumu attiecīgajā sporta veidā;  

6.15.2. sporta tiesnešu licencēšanas kārtību un licences anulēšanas kārtību; 

6.15.3. sporta tiesnešu amatu un licenču kategorijas un to paaugstināšanas kārtību, prasības sporta tiesneša 
atbilstībai kategorijai; 

6.15.4. sporta tiesnešu uzskaites kārtību; 

6.15.5. zināšanu un darba vērtējuma pamatprincipus; 

6.15.6. sporta tiesnešu apmācības, kā arī zināšanu un iemaņu pārbaudes norises kārtību; 

6.15.7. dažādu veidu sacensībām nepieciešamo oficiālo personu uzskaitījumu;  

6.15.8. papildus prasības oficiālo personu kandidatūrām un to apstiprināšanai;  

6.15.9. precizētu oficiālo personu kompetenci (pienākumi, tiesības, atbildība); 

6.15.10. noteikumus amatam un kategorijai atbilstošam atalgojumam, kā arī nosacījumus atalgojuma 
samazināšanai vai paaugstināšanai; 

6.15.11. sporta tiesnešu apbalvošanas un disciplināras sodīšanas kārtību; 

6.15.12. ar sporta tiesnešu apdrošināšanu saistītus jautājumus. 
6.16. LUMSF SK izstrādā noteikumus par oficiālo personu atbildību par trases un sacensību drošību. 

6.17. LUMSF SK trases iekārtošanas un trases drošības noteikumos atbilstoši attiecīgā sporta veida īpatnībām 
jāparedz nosacījumi par oficiālo personu darba vietu aprīkojumu un drošības prasībām.  

I Rīkotājs un sacensību direktors 

6.19. Rīkotājs ir juridiska persona, kura atbilstoši LUMSF Kodeksa un LUMSF SK noteikumu prasībām: 

6.19.1 izstrādā ūdens motosporta pasākuma nolikumu un saņem ūdens motosporta pasākuma rīkošanas 
atļauju;  

6.19.2 nodrošina trases sagatavošanu;  

6.19.3 nodrošina ūdens motosporta pasākuma norisei un oficiālo personu darbam nepieciešamo 
dokumentāciju, personālu, materiālus un telpas. 

6.20. Sacensību direktors ir fiziska persona, kura sacensību laikā pārstāv rīkotāju un izpilda rīkotāja funkcijas. 

Sacensību direktors jānorāda nolikumā. 

6.21. LUMSF Nacionālo sacensību laikā rīkotājs un sacensību direktors ir padoti galvenajam tiesnesim vai tam 

pielīdzinātai personai, un ir atbildīgs par sacensību vispārējo organizāciju un materiālo nodrošinājumu. Rīkotājs 

nodrošina, lai personas, ar kurām ir panākta vienošanās saistībā ar sacensību organizāciju un materiālo 

nodrošinājumu, godprātīgi pildītu savas saistības. Visu atbildību par minēto saistību neizpildi nes rīkotājs. 

II Novērotājs 

6.22. Novērotājs: 

6.22.1 pirms ūdens motosporta pasākuma iepazīstas ar attiecīgā ūdens motosporta pasākuma regulējošo 
dokumentāciju;  

6.22.2 pirms ūdens motosporta pasākuma iepazītas ar novērotāja atskaites formu un iepriekšējo sacensību 
atskaiti, tās rezultātiem un pieņemtajiem/labotajiem ieteikumiem, izplāno savu pienākumu izpildi 
ūdens motosporta pasākuma laikā ar mērķi objektīvi izpildīt visas atskaites pozīcijas; 

6.22.3 ūdens motosporta pasākuma laikā vispusīgi iepazīstas ar sacensību organizāciju un norisi; 



   
6.22.4 pēc ūdens motosporta pasākuma noteiktajā termiņā LUMSF SK iesniedz novērotāja atzinumu par 

ūdens motosporta pasākuma norisi un oficiālo personu darbību sacensību laikā; 

6.22.5 Novērotāja ieteikumi var tikt uzklausīti žūrijas komisija sapulcēs, bet nav saistoši lēmumu 
pieņemšanai. 

6.23. Novērotājs nav atbildīgs par ūdens motosporta pasākuma organizāciju, materiālo nodrošinājumu un norisi. 

6.24. Novērotājam ir tiesības LUMSF SK ieteikt sacensību statusa maiņu. 

 

III Preses centra vadītājs 

6.25. Preses centra vadītājs: 

6.25.1. apkopo ar attiecīgajām sacensībām saistītās publikācijas pirms un pēc sacensībām; 

6.25.2. veic plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditāciju un nodrošina viņiem piemērotus darba apstākļus; 

6.25.3. sniedz plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem objektīvu informāciju par sacensību norisi un rezultātiem, kā 
arī nodrošina iespēju izmantot foto un video materiālus; 

6.25.4. organizē un vada pasākumus plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem (preses konferences). 
 

IV Trases drošības un trases palīdzības dienestu darbinieki 

6.26. Trases drošības dienestu darbinieku pienākumi un darbības shēmas jāietver LUMSF SK sacensību drošības 

noteikumos attiecīgajam sporta veidam. 

6.27. Trases palīdzības dienestu veidi un viņu kompetence, kā arī darbības shēmas jāietver LUMSF SK sacensību 

drošības noteikumos attiecīgajam sporta veidam. 

V Komisārs 

6.28. Komisāru skaitu atbilstoši sacensību raksturam nosaka LUMSF SK.  

6.28.1. Ja sacensībās ir vairāki komisāri, viņi veido žūrijas komisiju. Katram komisāram ir saistošas LUMSF 
Kodeksa un tam pakārtoto dokumentu prasības.  

6.28.2. Nolikumā jānorāda žūrijas komisija priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par žūrijas komisija sanāksmju 
plāna, dienaskārtību un protokolu sagatavošanu, kā arī par žūrijas komisija pieņemto lēmumu 
realizāciju. Žūrijas komisija priekšsēdētājs nosaka aizvietotāju, ja kāds no žūrijas komisāriem 
nepiedalās žūrijā. 

6.28.3. Žūrijas komisija lēmumu pieņem balsojot. Žūrijas komisija balsojumā vienāda balsu skaita gadījumā 
izšķirošais ir žūrijas komisija priekšsēdētāja balsojums.  

6.29. Komisāra vai komisāru žūrijas komisija lēmumu var pārsūdzēt tikai apelācijas kārtībā atbilstoši LUMSF 
Kodeksa prasībām. 

6.30. Komisāra lēmums ir saistošs visām sacensību dalībpersonām.  

6.31. Komisārs: 

6.31.1 seko sacensību norisei un kontrolē oficiālo personu darbības atbilstību LUMSF Kodeksa un LUMSF 
Kodeksam pakārtoto dokumentu prasībām; 

6.31.2 nodrošina LUMSF Kodeksa un LUMSF Kodeksam pakārtoto dokumentu prasībām atbilstošu 
sacensību norisi strīdus gadījumos un ārkārtas situācijās; 



   
6.31.3 izšķir sacensību laikā radušos sacensību dalībpersonu strīdus, tai skaitā izskata komisāram adresētos 

protestus un pieņem atbilstošu lēmumu; 

6.31.4 apstiprina sacensību daļu rezultātus un sacensību galīgos rezultātus atbilstoši LUMSF SK 
noteikumiem; 

6.31.5 nav atbildīgs par sacensību organizāciju un materiālo nodrošinājumu. 
6.32. Komisāram ir tiesības: 

6.32.1. pieņemt lēmumu par sacensību atcelšanu vai pārtraukšanu force majeure gadījumā vai drošības 
apsvērumu dēļ; 

6.32.2. ārkārtas situācijā mainīt nolikuma nosacījumus; 

6.32.3. mainīt braucienu norises kārtību vai – apļveida sacensībās – distanci; 

6.32.4. pēc rīkotāja vai galvenā tiesneša ierosinājuma mainīt sacensību programmu drošības apsvērumu dēļ 
vai ar mērķi uzlabot rezultātu noteikšanas objektivitāti; 

6.32.5. sakarā ar neatbilstību aizliegt piedalīties sacensībās ātrumlaivai; 

6.32.6. drošības apsvērumu dēļ aizliegt piedalīties sacensībās ātrumlaivai; 

6.32.7. sacensību laikā līdz sacensību pirmajam startam atļaut braucēju maiņu  

6.32.8. izšķirt strīdu par vienlaicīgu finišu; 

6.32.9. apstiprināt citu sporta tiesnešu ierosinātos kļūdu labojumus; 

6.32.10. atcelt fakta tiesneša, finiša tiesneša lēmumu; 

6.32.11. atcelt jebkuru galvenā tiesneša lēmumu; 

6.32.12. pieņemt lēmumu par soda piemērošanu LUMSF Kodeksa vai LUMSF Kodeksam pakārtotu 
dokumentu pārkāpuma gadījumā; 

6.32.13. apstiprināt rezultātu izmaiņas sakarā ar braucēja vai pieteicēja izslēgšanu no sacensībām; 

6.32.14. izraidīt no trases teritorijas pieteicēju, braucēju vai komandai piederīgu personu, kura atsakās izpildīt 
oficiālo personu pamatotas prasības; 

6.32.15. Komisārs var atcelt vai mainīt savu lēmumu, ja ir kļuvuši zināmi jauni apstākļi. 
6.33. LUMSF SK noteiktā termiņā un kārtībā var pieprasīt iesniegt komisāram LUMSF SK apstiprinātas 
formas komisāra ziņojumu, kurā ietverti sacensību rezultāti, piemērotie sodi, iesniegtie protesti un par tiem 
pieņemtie lēmumi, iesniegtie apelācijas pieteikumi, kā arī komisāra piezīmes un ieteikumi par sacensību 
organizāciju un materiālo nodrošinājumu. Komisāra ziņojums, gadījumos, kur ir cietušie, ir obligāts. 

VI Galvenais tiesnesis jeb sacensību vadītājs 

6.34. Galvenais tiesnesis jeb sacensību vadītājs veic sacensību tiešu vadību, tas ir, vada padoto oficiālo personu 

un dienestu darbu, un ir atbildīgs par LUMSF Kodeksa un LUMSF Kodeksam pakārtoto dokumentu prasībām 

atbilstošu sacensību norisi. 

6.35. Galvenajam tiesnesim sacensību laikā jāuztur pastāvīgs tiešs kontakts ar komisāru un jāinformē komisārs 

par situāciju trasē, problēmām sacensību norisē un svarīgiem sacensību gaitā pieņemtiem lēmumiem. 

6.36. Galvenais tiesnesis: 

6.36.1. ziņo par konstatētu trases neatbilstību LUMSF Kodeksa vai LUMSF SK noteikumiem komisāram; 

6.36.2. nepieciešamības gadījumā pirms sacensību sākuma pārbauda padoto oficiālo personu un dienestu 
zināšanas par veicamajiem pienākumiem un precizē sadarbību, pārbauda darbam nepieciešamo 
aprīkojumu;  



   
6.36.3. pirms sacensību sākuma un sacensību laikā nodrošina padotajām oficiālajām personām un dienestiem 

nepieciešamās informācijas apriti; 

6.36.4. pārliecinās par padoto oficiālo personu un dienestu gatavību darbam, nepieciešamības gadījumā aiztur 
startu un ziņo komisāram par pieņemto lēmumu; 

6.36.5. dod starta signālu, ja LUMSF SK noteikumi nenosaka citādu starta procedūru; 

6.36.6. nodrošina tikai to braucēju, kuriem atļauts startēt, piedalīšanos sacensībās ar atbilstošām sacensību 
ātrumlaivām un starta numuriem; 

6.36.7. nodrošina braucienu norisi atbilstoši nolikumā paredzētajām klasēm/grupām; 

6.36.8. sadarbībā ar trases drošības dienestiem un rīkotāju organizē pasākumus skatītāju drošības 
nodrošināšanai; 

6.36.9. atbilstoši LUMSF SK sacensību drošības noteikumiem dod signālu trases drošības un trases palīdzības 
dienestiem darbības sākšanai; 

6.36.10. pieņem lēmumu par soda piemērošanu LUMSF Kodeksa vai LUMSF Kodeksam pakārtotu 
dokumentu pārkāpuma gadījumā; 

6.36.11. paziņot komisāram par konstatētiem LUMSF Kodeksa vai LUMSF Kodeksam pakārtotu dokumentu 
pārkāpumiem;  

6.36.12. LUMSF SK noteiktā kārtībā ar dalībnieku tiesneša starpniecību nodrošina attiecīgā pieteicēja rakstisku 
informēšanu par piemēroto sodu; 

6.36.13. pieņem sporta tiesnešu ziņojumus un citu informāciju, kas var būt nepieciešama rezultātu 
aprēķināšanai; 

6.36.14. nodrošina rezultātu aprēķināšanu, apstiprināšanu un paziņošanu nolikumā paredzētā kārtībā un 
termiņos; 

6.36.15. sniedz komisāram protesta izskatīšanai nepieciešamo informāciju; 

6.36.16. nodrošina komisāra ziņojumam nepieciešamās informācijas sagatavošanu; 

6.36.17. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc sacensībām iesniedz LUMSF visu pasākuma tiesnešu sarakstu 
LUMSF. 

6.37. LUMSF SK var noteikt galvenajam tiesnesim pienākumu sadarbībā ar rīkotāju, distances priekšnieku un 
trases drošības dienesta vadītāju sagatavot trases drošības plānu, kurā jānorāda trases shēma, distances tiesnešu 
izvietojums un uzraudzības zonas, trases drošības un trases palīdzības dienestu izvietojums, saziņas līdzekļi, 
evakuācija un rīcības plāns ārkārtas situācijām.  

 

VII Galvenajam tiesnesim padotie sporta tiesneši 

6.38. Distances priekšnieks ir galvenā tiesneša vietnieks. Distances priekšnieks ir atbildīgs par trases uzraudzību - 

trases stāvokli, distances tiesnešu darbu, trases drošības dienestu (tai skaitā medicīniskā, glābēju, ugunsdzēsības 

personāla) un trases palīdzības dienestu izvietojumu un gatavību darbībai.  

6.39. Distances priekšnieks:  

6.39.1. ir atpazīstams sacensību dalībpersonām; 

6.39.2. pirms sacensībām slēdz trasi un organizē neatļautas iekļūšanas novēršanu; 

6.39.3. pirms sacensībām pārliecinās par trases stāvokli;  



   
6.39.4. pirms sacensībām pārliecinās par distances tiesnešu atrašanos nozīmētajos posteņos, par posteņu 

drošību un trases pārskatāmību, par distances tiesnešu darbam nepieciešamo aprīkojumu – 
signalizēšanas un sakaru līdzekļiem  

6.39.5. pirms sacensībām pārliecinās par trases drošības un trases palīdzības dienestu izvietojumu un gatavību 
darbam; 

6.39.6. pirms katra brauciena pārliecinās par trases stāvokli, trases drošības un trases palīdzības dienestu 
gatavību darbam un distances tiesnešu gatavību darbam, ja nepieciešams, izbrauc trasi, un ziņo 
galvenajam tiesnesim par gatavību startam; 

6.39.7. nekavējoties ziņo galvenajam tiesnesim par konstatētu trases vai tiesnešu posteņa neatbilstību un veikt 
pasākumus sacensību turpmākas norises nodrošināšanai; 

6.39.8. dod signālu trases drošības un trases palīdzības dienestiem darbības sākšanai atbilstoši LUMSF SK 
noteikumiem;  

6.39.9. ja nepieciešams, pēc katra brauciena pieņem distances tiesnešu rakstiskus ziņojumus galvenajam 
tiesnesim par starpgadījumiem kontrolējamajā trases daļā. 

6.40. Galvenais sekretārs ir atbildīgs par sacensību dokumentācijas un oficiālu paziņojumu sagatavošanu 

sacensību laikā, par rezultātu aprēķināšanu un paziņošanu. 

6.41. Tehniskās komisija vadītājs vada padoto darbinieku darbu un pieņem lēmumu par sacensību ātrumlaivu 

atbilstību LUMSF Kodeksa un LUMSF Kodeksam pakārtoto dokumentu prasībām.  

6.42. Tehniskās komisija vadītājs: 

6.42.1. pirms sacensību starta nolikumā paredzētā laikā pārbauda sacensību ātrumlaivu atbilstību drošības 
prasībām un vispārēju atbilstību tehnisko noteikumu prasībām un nolikumā paredzētajām klasēm vai 
grupām; 

6.42.2. iesniedz galvenajam tiesnesim priekšlikumus par papildus laika piešķiršanu braucējam sacensību 
ātrumlaivas trūkumu novēršanai vai par sacensību ātrumlaivas pārcelšanu citā klasē vai grupā, ja 
konstatēta neatbilstība; 

6.42.3. sacensību laikā saskaņā ar komisāra un galvenā tiesneša norādījumiem pārbauda sacensību ātrumlaivu 
atbilstību drošības prasībām; 

6.42.4. pēc finiša nolikumā paredzētā laikā pēc komisāra, galvenā tiesneša vai LUMSF SK lēmuma vai 
protesta rezultātā ierosina veikt papildus pārbaudes, lai noteiktu sacensību ātrumlaivas atbilstību 
tehnisko noteikumu prasībām un nolikumā paredzētajām klasēm vai grupām; 

6.42.5. pārbaudei izmanto LUMSF SK apstiprinātus mērinstrumentus; 

6.42.6.  sniedz oficiālu informāciju tikai atbilstošajam pieteicējam, braucējam, galvenajam tiesnesim un 
komisāram; 

6.42.7.  pēc ātrumlaivu tehniskās pārbaudes sagatavo un iesniedz galvenajam tiesnesim ziņojumu par pārbaudes 
rezultātiem. 

6.43. Dalībnieku tiesnesis:  

6.43.1. ir atpazīstams pieteicējiem un braucējiem; 

6.43.2. izstrādā darba grafiku, kas jāizvieto oficiālajā informācijas stendā un kurā ir jāparedz dalībnieku 
tiesneša klātbūtne ātrumlaivu tehniskajā pārbaudē un dalībnieku dokumentu pārbaudē, sacensību 
startā, noslēguma slēgtajā parkā un citās sacensību norises vietās atbilstoši sporta veida īpatnībām; 

6.43.3. seko pieteicējiem vai braucējiem saistošajiem komisāra, galvenā tiesneša, rīkotāja vai citu oficiālo 
personu lēmumiem un savlaicīgi informē pieteicējus un braucējus par pieņemtajiem lēmumiem;  



   
6.43.4. nepārtraukti veic starpnieka pienākumus, nodrošina pieteicēju, braucēju un oficiālo personu saziņu; 

6.43.5. savlaicīgi informē pieteicējus un braucējus, kuriem jāierodas pie komisāra vai galvenā tiesneša;  

6.43.6. sniedz pieteicējiem, braucējiem informāciju un skaidrojumus par sacensību dokumentāciju un norisi; 

6.43.7. izvairās nosūtīt komisāram jautājumus, kurus savas kompetences ietvaros var atrisināt citas oficiālās 
personas; 

6.43.8. savlaicīgi nodod iesniegtos protestus komisāram. 

6.44. Galvenais hronometrists ir atbildīgs par katra braucēja rezultātu fiksēšanu un fiksētā rezultāta pareizību. 

Galvenais hronometrists: 

6.44.1. savlaicīgi pārbauda aparatūru un saskaņo savu un padoto sporta tiesnešu darbību, pirms sacensību 
starta ziņo galvenajam tiesnesim par gatavību darbam; 

6.44.2. rezultātu fiksēšanai izmanto tikai UIM vai LUMSF SK apstiprinātus mērinstrumentus; 

6.44.3. nekavējoties ziņo galvenajam tiesnesim par jebkuru kļūdu hronometristu vai aparatūras darbā, vai 
aizkavēšanos tehnisku vai citu iemeslu dēļ, lai būtu iespējams nekavējoties novērst šādas kļūdas vai 
aizkavēšanās sekas; 

6.44.4. nodrošina katra braucēja rezultāta (distances vai noteiktas tās daļas veikšanas laika, veikto apļu skaita, 
braucēju secības) fiksēšanu; 

6.44.5. nodrošina rezultātu nodošanu galvenajam tiesnesim vai galvenajam sekretāram; 

6.44.6. sniedz informāciju tikai komisāram, galvenajam tiesnesim vai galvenajam sekretāram, ja galvenais 
tiesnesis nav devis citādus norādījumus. 

6.45. Starta tiesnesis: 

6.45.1. nodrošina sacensību ātrumlaivu pareizu novietošanu starta pozīcijā; 

6.45.2. pirms starta pārbauda braucēju drošības ekipējuma atbilstību; 

6.45.3. nodrošina precīzu starta procedūras izpildi; 

6.45.4. uzrauga LUMSF Kodeksa 9.nodaļas prasībām atbilstošu starta norisi un ziņo galvenajam tiesnesim un 
galvenajam sekretāram par konstatētu pāragru startu vai citu pārkāpumu starta procedūras laikā; 

6.45.5. ziņo galvenajam sekretāram par startējušiem braucējiem.  

6.46. Finiša tiesnesis: 

6.46.1. parāda braucējiem sacensību beigu signālu; 

6.46.2. atbilstoši nolikuma prasībām fiksē secību vai laiku, kādā braucēji šķērso finiša līniju; 

6.46.3. nekavējoties sniedz galvenajam tiesnesim un galvenajam sekretāram informāciju par priekšlaicīgi vai 
novēloti apturētiem braucieniem. 

6.46.4. Par finiša tiesneša lēmumu protestu nevar iesniegt.  

6.47. Distances tiesnesis: 

6.47.1. ir atpazīstams trasē;  

6.47.2. sacensību laikā veic savus pienākumus galvenā tiesneša vai distances priekšnieka norādītos posteņos; 

6.47.3. signalizē braucējiem atbilstoši LUMSF SK noteikumiem; 

6.47.4. ja nepieciešams, informē galveno sekretāru par secību, kādā braucēji šķērso kontrolējamo trases daļu; 



   
6.47.5. nekavējoties ziņo galvenajam tiesnesim par visiem starpgadījumiem, kas notiek kontrolējamajā trases 

daļā; 

6.47.6. iesniedz distances priekšniekam rakstisku detalizētu  ziņojumu atbilstoši LUMSF SK noteikumiem; 

6.47.7. distances tiesnesim ir tiesības ieteikt trases drošības un trases palīdzības dienestu izmantošanu. 

6.48. Fakta tiesnesis fiksē nolikumā paredzētus specifiskus faktus (ātrumlaivas pieskaršanos šķērslim, līnijas 

šķērsošanu, specifiskas distances veikšanu) Fakta tiesneši jānorāda nolikumā ar norādi, kādus faktus attiecīgais 

fakta tiesnesis tiesās. Par fakta tiesneša lēmumu protestu nevar iesniegt. 

7.nodaļa PIETEICĒJI UN BRAUCĒJI 

7.1. Braucējs ir  LUMSF vai citas NA licencēta persona, kurai ūdens motosporta pasākuma laikā ir tiesības vadīt 

sacensību ātrumlaivu. 

7.2. Pieteicējs ir fiziska vai juridiska LUMSF vai citas NA licencēta persona, kas pieteikusi braucēju un sacensību 

ātrumlaivu ūdens motosporta pasākumam.  

7.3. Komanda ir vairāki braucēji vai ekipāžas, kas apvienojas pēc nolikumā ietvertiem nosacījumiem. Komandas 

braucēju rezultāti pēc nolikumā ietvertiem komandu vērtējuma principiem veido komandas rezultātu. Ja 

komandai nav cits oficiālais pārstāvis, viens no komandas pieteicējiem ir komandas pārstāvis. 

7.4. Pieteicējs ir atbildīgs par savu rīcību, viņa pieteikto braucēju un pasažieru rīcību, viņa pieteikto sacensību 

ātrumlaivu tehniskās apkalpes personāla rīcību un viņa pieteiktajai komandai piederīgo personu rīcību un 

Pasaules antidopinga kodeksa (World Anti-Doping Code) ievērošanu. Pieteicēja vai komandas izslēgšana no 

sacensībām vai diskvalifikācija nozīmē attiecīgi visu pieteicēja pieteikto braucēju vai komandas sastāvā esošo 

braucēju izslēgšanu no sacensībām vai diskvalifikāciju. 

7.5. Komisārs var atstādināt pieteicēju vai braucēju no dalības sacensībās drošības apsvērumu vai force majeure 

apstākļu dēļ. 

7.6. Par LUMSF Kodeksa 3.12.punkta minētā aizlieguma pārkāpumu pieteicējam vai braucējam tiek apturēta 

licence uz laiku līdz brīdim, kad LUMSF Valde pieņem lēmumu par soda mēra piemērošanu. 

7.7. LUMSF licencēti braucēji drīkst piedalīties starptautiskās sacensībās ārpus Latvijas teritorijas tikai ar LUMSF 

atļauju. 

7.8. Braucējam aizliegts vadīt sacensību ātrumlaivu: 

7.8.1. atrodoties narkotisku vai citu apreibinošo vielu ietekmē; 

7.8.2. esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas vai ūdens satiksmes 
drošību, kā arī pēc tādu medikamentu lietošanas, kas samazina reakcijas ātrumu un uzmanību; 

7.8.3. ja viņam nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību vai stājies spēkā 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, ja LUMSF SK noteikumos nav noteikta 
cita kārtība; 

7.8.4. ja ir saņemts attiecīgo sacensību galvenā ārsta slēdziens par braucēju, kas liedz braucējam piedalīties 
sacensībās. 

Pieteikums 

7.9. Pieteikums ir rīkotāja un pieteicēja vienošanās. To var abpusēji parakstīt vai apstiprināt korespondences 

rezultātā. Apstiprinot pieteikumu, puses apņemas izpildīt šādus pienākumus: 



   
7.9.1. pieteicējs - piedalīties attiecīgajā ūdens motosporta pasākumā, izņemot force majeure apstākļus; 

7.9.2. rīkotājs - izpildīt visus nolikuma nosacījumus. 

7.10. Pieteicējs, kurš iesniedzis pieteikumu un saņēmis rīkotāja atļauju piedalīties sacensībās, un bez rīkotāja atzīta 

attaisnojoša iemesla nav tajās piedalījies, uzskatāms par diskvalificētu uz laiku līdz nolikumā paredzētās vai 

LUMSF SK noteiktās soda naudas samaksāšanai. Soda naudas samaksāšana nedod pieteicējam tiesības minēto 

sacensību laikā piedalīties citās sacensībās. 

7.11. Pieteicējam, kurš iesniedzis pieteikumu un saņēmis rīkotāja atļauju piedalīties sacensībās, un nav piedalījies 

minētajās sacensībās, bet to norises laikā ir piedalījies citās sacensībās, tiek apturēta licence no attiecīgo sacensību 

sākuma līdz LUMSF SK lēmumam par soda mēru.  

7.12. Rīkotāja un pieteicēja strīdu sakarā ar pieteikumu izšķir attiecīgā LUMSF SK. Tās lēmumu atļauts pārsūdzēt 

LUMSF Apelācijas tiesai Kodeksa 12.nodaļā noteiktā kārtībā. 

7.13. Nolikumā precīzi jānorāda pieteikumu forma un dalības maksas vai ziedojuma apjoms, pieteikumu 

iesniegšanas un dalības maksas iemaksāšanas sākuma un beigu datumi (laiks) un kārtība. Nolikumā var paredzēt 

dalības maksas palielināšanos atkarībā no pieteikuma iesniegšanas laika. 

7.14. Tikai tad, ja LUMSF ir apstiprinājusi nolikumu, rīkotājs drīkst pieņemt pieteikumus.  

7.15. Ja rīkotājs konstatē, ka pieteicējs pieteikumā ar nodomu iekļāvis nepatiesu informāciju, pieteikums 

uzskatāms par spēkā neesošu. Iemaksātā dalības maksa paliek rīkotāja rīcībā. 

7.16. Ja rīkotājs pieņem citas NA licencēta braucēja pieteikumu, izņemot zonas (UIM Starptautiskā sporta 

kodeksa izpratnē - zone event) reģistrētos pasākumos, tam ir jābūt pievienotai attiecīgās valsts NA atļaujai. Ja 

pieteikumam nav pievienota attiecīgā NA atļauja, LUMSF Valde soda rīkotāju ar naudas sodu.  

7.17. LUMSF SK var noteikt pieteikuma noraidījuma termiņus un kārtību. Par noraidījumu pieteicējam paziņo 

rīkotājs. Rīkotājam ir tiesības noraidīt pieteikumu bez paskaidrojumu sniegšanas attiecīgajam pieteicējam, ja 

LUMSF SK nav noteikusi citu kārtību. Čempionāta posma rīkotājam ir jāsaņem LUMSF SK vai LUMSF Valdes 

atļauja pieteikuma noraidījumam. 

7.18 Ja nolikumā noteikts ierobežots braucēju skaits, rīkotājam jāietver nolikumā nosacījumi pieteikumu atlasei 

gadījumos, kad pieteikto braucēju skaits ir lielāks (lozēšana, pieteikumu iesniegšanas secība vai citādi). 

7.19. Ja noteikti īpaši nosacījumi pieteikumu apstiprināšanai, rīkotājam jāpaziņo par pieteikuma apstiprināšanu 

pieteicējam ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikumu iesniegšanas pēdējā datuma. 

7.20. Vienam pieteicējam atļauts pieteikt vienu sacensību ātrumlaivu katram braucējam. Vienu sacensību 

ātrumlaivu atļauts pieteikt vienām sacensībām tikai vienu reizi. Izņēmuma gadījumos rīkotājs nolikumā var atļaut: 

7.20.1. vienas sacensību ātrumlaivas vairākkārtēju pieteikšanu; 

7.20.2. vienam braucējam izmantot vairākas sacensību ātrumlaivas. 

7.21. Pieteiktu braucēju vai sacensību ātrumlaivu atļauts mainīt tikai tad, ja tas paredzēts nolikumā. 

7.22. Rīkotājam jāpublicē uz oficiālā informācijas stenda braucēju saraksts, kuriem atļauts startēt sacensībās. 

8.nodaļa SACENSĪBU ĀTRUMLAIVAS 



   
8.1. Ūdens motosporta pasākumos sacensību ātrumlaivas iedala ieskaites grupās un klasēs atkarībā no 

ātrumlaivas kategorijas (sporta ātrumlaiva, standarta ātrumlaiva), dzinēja tilpuma un piedziņas veida. Nolikumā 

var ietvert citas pazīmes, kas ir pamats sacensību ātrumlaivu dalījumam ieskaites grupās un klasēs attiecīgajā 

ūdens motosporta pasākumā.  

8.2. Ieskaites grupas un klases rīkotājs norāda nolikumā. UIM vai LUMSF tehniskās komisija saskaņotos 

tehniskajos noteikumos ir ietverti nosacījumi ātrumlaivu atbilstībai ieskaites grupām un klasēm. 

8.3. Ja tehniskā komisija konstatē sacensību ātrumlaivas neatbilstību pieteiktajai grupai vai klasei, komisāram ir 

tiesības: 

8.3.1. pārcelt braucēju atbilstošajā grupā/klasē vai aizliegt startēt, ja neatbilstība konstatēta pirms ūdens 
motosporta pasākuma starta; 

8.3.2. izslēgt no sacensībām, ja neatbilstība konstatēta ūdens motosporta pasākuma laikā vai noslēguma 
tehniskajā pārbaudē. 

8.4. Sacensību ātrumlaivai jāatbilst UIM vai LUMSF tehniskās komisija saskaņotos tehniskajos noteikumos un 

nolikumā ietvertām drošības prasībām. Komisārs var aizliegt startēt vai izslēgt no sacensībām braucēju, ja 

uzskata sacensību ātrumlaivu par bīstamu braucējiem vai citiem dalībniekiem.  

8.5. LUMSF ir tiesības izslēgt no sacensībām vai diskvalificēt konkrētu ātrumlaivu vai ātrumlaivu marku (skat. 

UIM) Neviens braucējs nedrīkst piedalīties ar attiecīgo ātrumlaivu vai ātrumlaivu marku LUMSF saskaņotos 

ūdens motosporta pasākumos. Par LUMSF lēmumu var iesniegt apelācijas prasību LUMSF Apelācijas tiesai. 

II Starta numuri  

8.6. Sacensību laikā uz sacensību ātrumlaivas jābūt labi saskatāmam starta numuram un citām rīkotāja noteiktām 

zīmēm. 

8.7. Starta numuru izmēru, krāsu, izvietojumu un citu informāciju nosaka attiecīgās LUMSF SK tehniskajos 

noteikumos vai nolikumā.  

8.8. Uz sacensību ātrumlaivas jābūt attēlotiem braucēju licences izsniedzēja valsts karogiem un braucēju 

uzvārdiem, izvietotiem uz kontrastējošas krāsas pamata. Karoga izmērus un noformējumu nosaka attiecīgā 

LUMSF SK.  

8.9. Ne starta numurs, ne reklāma nedrīkst izvirzīties ārpus sacensību ātrumlaivas korpusa.  

8.10. Virs vai zem starta numuru pamata jārezervē josla rīkotāja reklāmai. Rīkotāja reklāmas joslas izmērus 

nosaka LUMSF SK. Ja sacensību ātrumlaivas konstrukcija to neatļauj (piemēram, dažām vienvietīgajām 

ātrumlaivām), rīkotāja reklāmai jārezervē atbilstoša izmēra laukums starta numura tuvumā.  

III Reklāma uz ātrumlaivām 

8.11. Pieteicējs drīkst izvietot reklāmu uz sacensību ātrumlaivas, ja reklāma: 

8.11.1. nav pretrunā morāles normām;  

8.11.2. nav aizliegta Latvijas Republikas likumdošanā, LUMSF noteikumos vai nolikumā, 

8.11.3. neierobežo braucējam redzamību; 

8.11.4. neaizsedz starta numurus un nolikumā paredzētas vietas rīkotāja reklāmai un citām uzlīmēm. 



   
8.12. Rīkotājam ir tiesības nolikumā paredzēt noteiktas obligātās un papildreklāmas izvietošanu uz sacensību 

ātrumlaivām. Rīkotāja obligātā reklāma ir reklāma, no kuras pieteicējs nevar atteikties. Attiecīgā LUMSF SK 

nosaka obligātās reklāmas izvietošanas vietas.  

8.13. Par atteikšanos no rīkotāja papildreklāmas rīkotājam ir tiesības noteikt paaugstinātu dalības maksu vai īpašu 

maksu par atteikšanos.  

9.nodaļa STARTS UN BRAUCIENI 

9.1. Starts ir brīdis, kad vienam vai vairākiem braucējiem tiek dots starta signāls un sāk strādāt hronometrāža, ja 

tāda ir paredzēta. Starta signālu dod ar karogu vai speciālām elektroniskām iekārtām. Par starta procedūru ir 

jāinformē visi braucēji. 

9.2. Braucējs ir startējis, ja pēc starta signāla viņa ātrumlaiva ar dzinēja spēku ir šķērsojusi starta līniju. Brauciens 

ir sācies starta signāla brīdī un  starta signālu nekādos  apstākļos neatkārto. 

9.3. Ūdens motosporta pasākumā var būt divu veidu starts: 

9.3.1. starts no vietas, tas ir, ja starta signāla brīdī sacensību ātrumlaiva nekustīgi atrodas tai paredzētajā 
starta pozīcijā; 

9.3.2. starts gaitā, tas ir, ja starta signāla brīdī sacensību ātrumlaiva atrodas kustībā. 

9.4. Ja nolikumā paredzēts starts no vietas, jāievēro šādi nosacījumi: 

9.4.1. nolikumā jāprecizē – dzinējam pirms starta signāla jābūt iedarbinātam vai to atļauts iedarbināt starta 
signāla brīdī; 

9.4.2. nolikumā jāprecizē sacensību ātrumlaivas novietojums attiecībā pret starta līniju; 

9.4.3. ja publicētajā starta kārtībā iekļautie braucēji neierodas uz startu, citu braucēju starta pozīcijas saskaņā 
ar publicēto starta kārtību nemaina un no attiecīgās starta pozīcijas nedrīkst startēt cits braucējs. 

9.5. Ja nolikumā paredzēts starts gaitā, jāievēro šādi nosacījumi: 

9.5.1. līdz starta brīdim braucējam jāievēro sava starta pozīcija – nav atļauts veikt apdzīšanas manevru vai tīši 
atpalikt; 

9.5.2. ja publicētajā starta kārtībā iekļautie braucēji neierodas uz startu, citu braucēju starta pozīcijas saskaņā 
ar publicēto starta kārtību nemaina un no attiecīgās starta pozīcijas nedrīkst startēt cits braucējs. 

9.6.  Starta veidu un detalizētu starta procedūru rīkotājs nosaka nolikumā. 

9.7. Pāragrs starts ir kustības uzsākšana pirms starta signāla, ja sacensībās paredzēts starts no vietas, vai starta 

procedūras pārkāpums, ja sacensībās paredzēts starts gaitā. Par pāragru startu braucēju var sodīt atbilstoši 

nolikuma noteikumiem. Pāragra starta gadījumā braucienu pārtrauc un starta procedūru atkārto, ja tas ir 

paredzēts nolikumā. 

9.8. Rīkotājs var nozīmēt vienu vai vairākus starta līnijas tiesnešus starta procedūras precīzas izpildes uzraudzībai. 

Starta līnijas tiesneši nekavējoties ziņo galvenajam tiesnesim par konstatētu pāragru startu. 

9.9. Ūdens motosporta pasākums var notikt vairākos braucienos, kuru norisi rīkotājs publicē nolikumā. 

Nolikumā ietverto braucienu norises kārtību nepieciešamības gadījumā var mainīt ar komisāra lēmumu. 

9.10. Vairāku braucēju vienlaicīga finiša gadījumā komisāram ir tiesības pieņemt lēmumu par vienu no 

sekojošiem veidiem, kā izšķirt strīdu par rezultātiem: 



   
9.10.1. vienādi sadalot izcīnītajai un atbilstošajām nākamajām vietām paredzētās balvas;  

9.10.2. ar atbilstošo braucēju piekrišanu atļaujot vienlaicīgi finišējušiem braucējiem veikt izšķirošo braucienu 
vietu noteikšanai un paziņojot šī brauciena norises noteikumus. Šajā braucienā drīkst piedalīties tikai 
vienlaicīgi finišējušie braucēji;  

9.11. Ja tiesnešu kļūdas dēļ sacensību beigu signāls (finiša karogs vai cits sporta veidā pieņemts signāls) tiek 

parādīts vadošajam braucējam, pirms viņš veicis pilnu distanci, sacensības uzskata par pabeigtām un vietu 

sadalījumu nosaka no brīža, kad tika parādīts sacensību beigu signāls. 

9.12. Ja sacensību beigu signāls tiesnešu kļūdas dēļ ir parādīts ar nokavēšanos, vietu sadalījumu nosaka pēc 

faktiskā stāvokļa nolikumā paredzētās distances veikšanas brīdī. 

9.13. Ja sacensību beigu signāls parādīts citam braucējam, nevis vadošajam, to uzskata par novēlotu finiša 

paziņojumu un vietu sadalījumu nosaka tā, it kā sacensību beigu signāls būtu parādīts vadošajam braucējam. 

9.14. Force majeure apstākļu gadījumā vai drošības apsvērumu dēļ lēmumu par brauciena vai sacensību 

pārtraukšanu pieņem komisārs. Sacensības atļauts turpināt saskaņā ar LUMSF SK noteikumiem.  

9.15. Sacensībās atbilstoši viena vai vairāku braucienu rezultātiem nosaka sacensību oficiālos rezultātus atbilstoši 

nolikumā ietvertiem vērtējuma principiem. Rezultāti tiek publicēti uz oficiālā informācijas stenda. 

9.16. Pagaidu rezultātu publicēšanas kārtību un termiņu, kādā braucējiem ir tiesības iepazīties ar pagaidu 

rezultātiem un iesniegt protestu, nosaka LUMSF SK noteikumi.  

9.17. Rezultātus, kuri publicēti pirms rezultātu apstrādes, jāpublicē ar norādi “Neoficiāli” neatkarīgi no tā, vai 

rezultātus fiksējuši sporta tiesneši vai citas personas. Par nepareizu neoficiālo rezultātu publicēšanu ir atbildīga 

tikai persona, kura tos publicējusi. 

9.18. Tikai LUMSF Valdei ir tiesības īpašos gadījumos mainīt čempionāta kopvērtējuma rezultātus čempionāta 

norises laikā vai pēc tā beigām. 

9.18.  Jebkurš strīds par pabeigtu sacensību rezultātiem jāizšķir apelācijas kārtībā. Pabeigtas sacensības atkārtot 

nedrīkst. 

10.nodaļa PĀRKĀPUMI UN SODA MĒRI 

10.1. Pārkāpums ir darbība, kas ir pretrunā ar LUMSF Kodeksa vai LUMSF Kodeksam pakārtoto dokumentu 

prasībām, vai darbība, kas ir tieši norādīta KAF Kodeksā vai LUMSF Kodeksam pakārtotos dokumentos kā 

pārkāpums. Par pārkāpumu uzskatāma arī jebkura no šādām darbībām: 

10.1.1. oficiālās personas ietekmēšana ar mērķi panākt vēlamā lēmuma pieņemšanu; 

10.1.2. apzināts mēģinājums piedalīties sacensībās ar neatbilstošu sacensību ātrumlaivu; 

10.1.3. negodīga, neētiska vai nesportiska rīcība; 

10.1.4. rīcība, kas traucē oficiālo personu darbību vai sacensību norisi, vai nodara kaitējumu ūdens 
motosporta interesēm; 

10.1.5. maldinošas informācijas publicēšana, tas ir, jebkura nolaidība vai tīša faktu sagrozīšana, publicējot 
sacensību rezultātus, ja nav precīzi izklāstīts attiecīgo sacensību raksturs un apstākļi, ātrumlaivu 
kategorija, klase un grupa, izcīnītais rezultāts; 

10.1.6. nepareizu vai neapstiprinātu rezultātu publicēšana, tas ir, čempionāta vai citu daudzposmu sacensību, 
vai tā posma rezultātu publicēšana bez norādes “neoficiāli” pirms rezultātu apstiprināšanas. 



   
10.2.  Par LUMSF Kodeksa vai jebkura tā pielikuma, kā arī jebkuru nolikumu pārkāpšanu, ko izdarījis rīkotājs, 

amatpersona, sacensību dalībnieks, braucējs vai cita persona vai organizācija tiek piemērots soda mērs. Par 

pārkāpuma izdarīšanu vainīgajai personai var piemērot sekojošu soda mēru: 

10.2.1. izteikt brīdinājumu; 

10.2.2. piemērot naudas sodu;  

10.2.3. noteikt laika sodu, ko izsaka minūtēs un sekundēs un pieskaita sacensību (brauciena) rezultātam; 

10.2.4. noteikt aizliegumu startēt (aizliegums izpildīt rīkotāja/citas oficiālās personas funkcijas); 

10.2.5. izslēgt no brauciena vai sacensībām; 

10.2.6. anulēt daudzposmu sacensībās iegūtos ieskaites punktus; 

10.2.7. piemērot diskvalifikāciju. 

II Soda mēra piemērošana 

10.3. Sacensību laikā tiesības pieņemt lēmumu par soda mēra piemērošanu ir:  

10.3.1. galvenajam tiesnesim un komisāram - tiesības piemērot brīdinājumu, naudas sodu, laika sodu, 
aizliegumu startēt (aizliegumu izpildīt oficiālās personas funkcijas), izslēgšanu no brauciena; 

10.3.2. komisāram - tiesības piemērot izslēgšanu no sacensībām. 

10.4. Ārpus sacensību laika tiesības pieņemt lēmumu par soda mēra piemērošanu ir:  

10.4.1. LUMSF Žūrijai. 

10.4.2. LUMSF SK - tiesības piemērot brīdinājumu, naudas sodu, laika sodu, aizliegumu startēt (aizliegumu 
izpildīt rīkotāja/citas oficiālās personas funkcijas), izslēgšanu no brauciena vai sacensībām;  

10.4.3. LUMSF Valdei - tiesības piemērot jebkuru LUMSF Kodeksa 10.2.punktā minēto soda mēru. 

10.5. Par vienu pārkāpumu drīkst piemērot tikai vienu soda mēru, izņemot naudas sodu, kas var būt papildus 

soda mērs jebkuram citam soda mēram. 

10.6. Soda mēru piemēro izvērtējot pārkāpuma būtību un noskaidrojot faktiskos apstākļus. Ieskaites punktu 

anulēšanu daudzposmu sacensībās vai diskvalifikāciju drīkst piemērot tikai pēc vainīgās personas uzklausīšanas. 

10.7. Pieteicējam var piemērot soda mēru par viņa izdarītu pārkāpumu, kā arī, par pieteicēja pieteikta braucēja, 

vai pasažiera izdarītu pārkāpumu, pieteicēja pieteiktas sacensību ātrumlaivas tehniskās apkalpes personāla 

izdarītu pārkāpumu vai pieteicēja pieteiktajai komandai piederīgas personas izdarītu pārkāpumu. Ja šajā punktā 

minētajā gadījumā tiek piemērots naudas sods, pieteicējs ir atbildīgs par naudas soda samaksāšanu. 

10.8. Nosacījumus oficiālās personas sodīšanai nosaka LUMSF Valde. 

10.9. Par piemēroto soda mēru nekavējoties jāinformē vainīgā persona. Ikviens piemērotais soda mērs ir spēkā, 

ja vien apelācijas kārtībā tas nav atcelts, un tam atbilstoši aprēķināmi sacensību rezultāti. 

10.10. LUMSF ir tiesības publicēt informāciju par piemēroto soda mēru, neizklāstot pārkāpuma būtību, apstākļus 

un izskatīšanas norisi.  

III Naudas sods 

10.11. Ūdens motosporta pasākumos naudas sods tiek piemērots saskaņā ar LUMSF Kodeksa. 



   
10.12. Līdz naudas soda samaksāšanai pieteicējam aizliegts turpināt dalību attiecīgajā ūdens motosporta 

pasākumā. Naudas sods jāsamaksā atbilstoši nolikuma prasībām. Naudas soda nesamaksāšanas gadījumā 

pieteicējam un vainīgajai personai aizliegts piedalīties jebkurā ūdens motosporta pasākumā. 

10.13. Par naudas soda nesamaksāšanu attiecīgajai LUMSF SK jābrīdina citas LUMSF SK. 

10.14. Iemaksātie naudas sodi paliek rīkotāja rīcībā atbilstoši atbilstošās LUMSF SK noteikumiem.  

IV Aizliegums startēt, izslēgšana 

10.15. Aizliegums startēt ir aizliegums pieteicējam vai braucējam startēt sacensībās. Aizliegumu startēt piemēro, 

ja rīkotājs ir pieņēmis pieteikumu, taču attiecīgais pieteicējs vai braucējs vēl nav startējis. 

10.16. Izslēgšana no brauciena ir aizliegums startējušam braucējam turpināt dalību braucienā vai brauciena 

rezultāta anulēšana. Braucējs, kurš izslēgts no brauciena, uzskatāms par nestartējušu attiecīgajā braucienā un 

atbilstoši aprēķināms viņa rezultāts, taču izslēgšana no brauciena tieši neaizliedz braucējam dalību turpmākajos 

sacensību braucienos. 

10.17. Izslēgšana no sacensībām ir aizliegums startējušam pieteicējam vai braucējam turpināt dalību atsevišķās 

sacensībās vai daudzposmu sacensību posmā, anulējot līdz izslēgšanai no sacensībām sNAiegtos attiecīgo 

sacensību (posma) rezultātus. Izslēgšana no daudzposmu sacensību posma neietekmē iepriekšējo posmu 

rezultātus. 

10.18. Ja komisārs piemērojis pieteicējam vai braucējam izslēgšanu no sacensībām, viņam ir tiesības ierosināt 
LUMSF Valdei sodīt attiecīgo pieteicēju vai braucēju ar ieskaites punktu anulēšanu vai diskvalifikāciju, par 
ierosinājumu informējot atbilstošo pieteicēju vai braucēju.  

10.19. Ja tiek pieņemts lēmums par aizliegumu pieteicējam vai braucējam startēt vai izslēgšanu no sacensībām, 
iemaksātā sacensību dalības maksa netiek atdota, turklāt neatkarīgi no tā, kurā sacensību brīdī pieņemts lēmums 
par izslēgšanu no sacensībām.  

V Diskvalifikācija 

10.20. Diskvalifikācija ir aizliegums LUMSF licencētam pieteicējam vai braucējam piedalīties noteiktos ūdens 
motosporta pasākumos vai sporta veidā uz laiku vai pilnīgi. Atbilstoši lēmuma par diskvalifikāciju formulējumam 
diskvalifikācija var ietvert daudzposmu sacensību iepriekšējo posmu rezultātu anulēšanu. 

10.21. LUMSF SK ir tiesības piemērot nosacītu diskvalifikāciju uz noteiktu laiku. Ja piemērota nosacīta 

diskvalifikācija, pieteicēja vai braucēja tiesības piedalīties ūdens motosporta pasākumos nav ierobežotas. Par 

nosacītu diskvalifikāciju LUMSF SK informē citas LUMSF SK. Ja nosacītas diskvalifikācijas termiņā tiek izdarīts 

jauns vai atkārtots pārkāpums, diskvalifikācija stājas spēkā ar pēdējā pārkāpuma konstatēšanas brīdi un uz to 

attiecas visi nosacījumi par diskvalifikāciju, turklāt šis noteikums ir spēkā arī, ja pārkāpumi izdarīti dažādos sporta 

veidos. 

10.22. Lēmumā par pieteicēja vai braucēja diskvalifikāciju norāda: 

10.22.1. vai aizliegums ir spēkā uz noteiktu laiku vai pilnīgi; 

10.22.2. vai aizliegums attiecas uz noteiktu LUMSF SK vai jebkādām ūdens motosporta sacensībām; 

10.22.3. vai tiek anulēti daudzposmu sacensību iepriekšējo posmu rezultāti; 

10.22.4. vai diskvalifikācija tiek realizēta starptautiski. 



   
10.23. LUMSF SK jāpaziņo par diskvalifikāciju un tās nosacījumiem citām LUMSF SK. Ja LUMSF uzskata par 

nepieciešamu realizēt diskvalifikāciju starptautiski, LUMSF lēmums par nacionālu diskvalifikāciju jāpaziņo UIM 

sekretariātam, lai nodrošinātu citu NA informēšanu par piemēroto soda mēru. 

10.24. Diskvalificēta pieteicēja vai braucēja licence uzskatāma par anulētu un tā jānodod LUMSF sekretariātā. 

Licences nodošanas novilcināšanas gadījumā uz laiku piemērotas diskvalifikācijas termiņu sāk skaitīt no licences 

nodošanas dienas.  

10.25. LUMSF Valdei ir tiesības noteikt diskvalifikāciju ar atceļošiem nosacījumiem. LUMSF Valdei ir tiesības 

samazināt diskvalifikācijas termiņu vai ierobežojumus attiecībā uz sporta veidiem.  

VI Apbalvošana soda mēra piespriešanas gadījumā 

10.27. Pieteicējs vai braucējs, kuram kā soda mērs piemērota izslēgšana no sacensībām, zaudē tiesības saņemt 

balvas attiecīgajās sacensībās. Komisārs pieņem lēmumu par rezultātu izmaiņām, kopvērtējumā nākamajiem 

pieteicējiem piešķirot atbilstoši augstāku vietu.  

10.28. Ja komisāra lēmums par izslēgšanu no sacensībām ietekmē apbalvojamo vietu sadalījumu, apbalvošanu 

atļauts sākt pēc apelācijas prasības iesniegšanas termiņa beigām, ja apelācijas prasība nav iesniegta, vai pēc 

apelācijas prasības galīgās izskatīšanas, ja apelācijas prasība ir iesniegta. 

11.nodaļa PROTESTI 

I Protesta iesniegšana 

11.1. Protestus var iesniegt tikai braucējs.  

11.2. Protests pret sacensību gaitu, citu dalībpersonu rīcību sacensību laikā un sporta tiesnešu pieņemtajiem 

lēmumiem jāadresē komisāram un jāiesniedz LUMSF Kodeksā un nolikumā paredzētajā kārtībā.   

11.3. Protests jāiesniedz rakstiski, pieteicēja parakstīts, protestā jānorāda LUMSF Kodeksā vai nolikumā ietvertu 

noteikumu pārkāpums vai, ja LUMSF Kodeksā vai nolikumā attiecīgais jautājums nav iekļauts - vispārēju sporta 

principu pārkāpums. 

11.4. Ja vairāki pieteicēji vēlas iesniegt protestu vienā jautājumā, katram pieteicējam jāiesniedz atsevišķs protests. 

Ja viens pieteicējs vēlas iesniegt protestu par vairākiem jautājumos, par katru jautājumu jāiesniedz atsevišķs 

protests, izņemot gadījumu, ja protests skar tikai vienu pieteicēju. 

11.5. Protestam jāpievieno dokuments, kas apliecina nolikumā paredzētās iemaksas par protesta iesniegšanu 

samaksu. Ja protesta iesniedzējs atsauc protestu, iemaksa par protestu atbilstoši LUMSF SK noteikumiem paliek 

rīkotāja rīcībā protesta iesniedzējam netiek atgriezta. 

Ja protestu atzīst par pamatotu, iemaksu par protestu atmaksā protesta iesniedzējam un izdevumus par protesta 

izskatīšanu sedz vainīgā persona. Ja protestu atzīst par nepamatotu, iemaksa par protesta iesniegšanu atbilstoši 

LUMSF SK noteikumiem protesta iesniedzējam netiek atgriezta un paliek rīkotāja rīcībā protesta izskatīšanas 

izdevumu segšanai.  

11.6. Ja saistībā ar protesta izskatīšanu nepieciešama sacensību ātrumlaivas detaļu vai agregātu izjaukšana un 

protesta izskatīšanas izmaksas var pārsniegt protesta iemaksas summu, protestam jāpievieno dokuments, kas 

apliecina LUMSF SK vai tehniskās komisija noteiktās garantijas maksas samaksu. Ja protestu atzīst par pamatotu, 

garantijas maksu atmaksā protesta iesniedzējam un izdevumus par protesta izskatīšanu sedz vainīgā persona. Ja 



   
protestu atzīst par nepamatotu, garantijas maksa protesta iesniedzējam netiek atgriezta un paliek rīkotāja rīcībā 

protesta izskatīšanas izdevumu segšanai. 

11.7. Protesta iesniegšanas termiņi: 

11.7.1. protests par distances garumu vai trases stāvokli jāiesniedz minūšu laikā pēc starta saraksta 
publicēšanas uz oficiālā informācijas stenda, bet ne vēlāk kā sacensību (brauciena) startā; 

11.7.2. protests par pieteicēja vai braucēja piedalīšanos sacensībās vai starta sarakstu jāiesniedz 30 minūšu 
laikā pēc starta saraksta publicēšanas uz oficiālā informācijas stenda, bet ne vēlāk kā sacensību 
(brauciena) startā; 

11.7.3. protests par lēmumu par sacensību ātrumlaivas neatbilstību jāiesniedz nekavējoties pēc šī lēmuma 
paziņošanas pieteicējam; 

11.7.4. protests par cita pieteicēja pieteiktas sacensību ātrumlaivas neatbilstību jāiesniedz ne vēlāk kā minūtes 
pēc attiecīgās sacensību ātrumlaivas finiša, ja sporta veidā nav noteikts cits termiņš; 

11.7.5. protests par sporta tiesneša vai citas oficiālās personas lēmumu, pret sacensību norisi vai rezultātiem 
jāiesniedz ne vēlāk kā 30 minūtes pēc pagaidu rezultātu paziņošanas;  

11.7.6. Protestu var iesniegt pēc noteiktā termiņa tikai gadījumā, ja komisārs atzinis iesniegšanas termiņa 
kavējuma iemeslu par objektīvu un pamatotu. 

II Protesta izskatīšana 

11.8. Pēc protesta saņemšanas komisāram: 

11.8.1. ar dalībnieku tiesneša starpniecību visām ieinteresētajām pusēm jāpaziņo protesta izskatīšanas laiks un 
vieta; 

11.8.2. komisāram iespējami ātrāk pēc protesta saņemšanas jāuzklausa visas ieinteresētās puses. Komisāram 
un ieinteresētajām pusēm ir tiesības uzaicināt lieciniekus un konsultantus. Ja kāda no ieinteresētajām 
pusēm, liecinieks vai konsultants atsakās ierasties, komisāram ir tiesības pieņemt lēmumu bez minēto 
personu klātbūtnes; 

11.8.3. ja objektīva un pamatota iemesla dēļ nav iespējama tūlītēja ieinteresēto pušu uzklausīšana vai lēmuma 
pieņemšana pēc uzklausīšanas, komisāram jānosaka laiks un vieta, kur notiks ieinteresēto pušu 
uzklausīšana vai lēmuma paziņošana. 

11.9. Ja protesta izskatīšanas rezultāts neietekmē apbalvojamo vietu sadalījumu, rīkotājs var sākt apbalvošanu 

atbilstoši sacensību programmai. Ja protesta izskatīšanas rezultātā var mainīties apbalvojamo vietu sadalījums, 

apbalvošanu var sākt pēc protesta izskatīšanas un komisāra lēmuma paziņošanas, taču ne ātrāk kā: 

11.9.1. pirms apelācijas pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, ja apelācijas pieteikums nav iesniegts; 

11.9.2. pirms apelācijas prasības galīgās izskatīšanas, ja ir iesniegts apelācijas pieteikums. 

11.10. Komisāra lēmums ir saistošs visām ieinteresētajām pusēm. Komisāra lēmums stājas spēkā līdz ar tā 

izvietošanas uz oficiālā informācijas stenda brīdi. 

11.11. Ja pēc lēmuma pieņemšanas tiek konstatēta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt protesta 

izskatīšanas rezultātu, komisārs, kurš sākotnēji izskatīja protestu, nosaka un attiecīgi paziņo ieinteresētajām 

pusēm protesta atkārtotas izskatīšanas laiku un vietu. Atkārtota protesta izskatīšana var notikt neatkarīgi no tā, 

vai par attiecīgo protestu jau ir vai nav pieņemts lēmums.  

11.12. Ja tiek pierādīta protesta iesniedzēja negodīga rīcība, protesta iesniedzējam atbilstoši LUMSF Kodeksa 

10.nodaļas nosacījumiem var tikt piemērots soda mērs. 



   
12.nodaļa APELĀCIJAS 

I UIM apelācijas tiesa 

12.1. Jebkuru strīdu, kas radies sakarībā ar komisāra lēmumu sacensību laikā vai LUMSF SK lēmumu ārpus 
sacensību laika izšķir UIMapelācijas tiesa. 

 

13.nodaļa REKORDI 

13.1. LUMSF pieņem izšķirošo lēmumu par visiem LUMSF licencēto braucēju rekordu mēģinājumiem Latvijas 

Republikas teritorijā. 

13.2. Rekordu mēģinājumi atļauti tikai ar UIM vai LUMSF tehniskās komisija saskaņotiem tehniskajiem 

noteikumiem atbilstošām sacensību ātrumlaivām. 

13.3. Rekordu mēģinājumi var notikt tikai LUMSF noteiktā kārtībā LUMSF apstiprinātās trasēs. 

13.4. Iepriekš nepieteikti sacensību laikā uzrādīti rekordi netiek apstiprināti. 

13.5. Rekorda mēģinājuma rezultātus atļauts publicēt tikai pēc LUMSF apstiprinājuma. Šī noteikuma pārkāpuma 

rezultātā LUMSF var anulēt rekorda mēģinājuma rezultātus un sodīt vainīgo atbilstoši Kodeksa 10.nodaļas 

nosacījumiem. 

13.6. LUMSF var atzīt vietējo rekordu vai nacionālo rekordu. Vienu rekordu var atzīt abās minētajās kategorijās. 

13.7. LUMSF reģistrē labotos un sNAiegtos vietējos un nacionālos rekordus LUMSF rekordu reģistrā un 

izsniedz rekordu īpašniekiem atbilstošas apliecības. 

 

 

 

 

 

 


