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LATVIJAS OPTIMIST KLASES ASOCIĀCIJA (LOKA)
1.

MĒRĶI UN UZDEVUMI

Optimist klases burātāju reitings ir Latvijas Optimist klases asociācijā (LOKA) reģistrētu
sportistu (LOKA jaunbiedru) rezultātu apkopojums sacensībās sezonas laikā. Reitings
kalpo vairākiem mērķiem un uzdevumiem:
1.1. sportistiem tā ir iespēja sekot līdzi saviem sasniegumiem un izvērtēt savu burāšanas
prasmju attīstību sezonas laikā;
1.2. treneriem un vecākiem ļauj izdarīt secinājumus bērna turpmākai sportiskai izaugsmei;
1.3. sporta organizācijām (LZS un LOKA) dod vispārēju ieskatu Latvijas Optimist klases
burāšanas attīstībā, rezultātu salīdzinājumā ar iepriekšējām sezonām, kā arī tas kalpo
par pamatu Latvijas Optimist klases izlases kandidātu noteikšanai dalībai augsta līmeņa
starptautiskajās sacensībās – Pasaules un Eiropas čempionātos.
2. DALĪBNIEKI
2.1. Optimist klases sacensībās piedalās sportisti, kuri dotajā kalendārajā gadā kļūs 15
gadus veci un jaunāki.
2.2. Optimist klases sacensībās B grupā var piedalīties sportisti, kuri dotajā kalendārajā
gadā sasniedz 11 gadu vecumu un jaunāki.
2.2.1 Optimist klases sacensībās C grupā var piedalīties sportisti, kuri dotajā kalendārajā
gadā sasniedz 9 gadu vecumu un jaunāki.
2.3. Latvijas Optimist klases burātāju Reitingā piedalās tikai LOKA reģistrēti sportisti.
3. REITINGA SEZONA
Reitinga punkti sezonā tiek uzskaitīti no iepriekšējā kalendārā gada 1. decembra līdz tekošā
gada 30. novembrim, un tiek apstiprināti sezonas noslēguma tuvākajā Valdes sēdē.
4. REITINGA APRĒĶINA SISTĒMA
Reitinga aprēķinu sistēma ņem vērā attiecīgās regates dalībnieku skaitu – 1.vietas ieguvējs
saņem maksimālo punktu skaitu, proporcionāli regates dalībnieku skaitam, bet pēdējās
vietas ieguvējs saņem minimālo punktu skaitu. Nosakot maksimālo punktu skaitu
sacensībās, dalībnieki, kas ir reģistrēti protokolā, bet sacensībās nav ieradušies vai nav
startējuši nevienā braucienā, saņemot DNC –did not come, vai DNS – did not start, tiek
izņemti ārā no dalībnieku kopskaita uzskaites.
4.1. Reitinga sistēmas uzbūve
Lai veicinātu Latvijas Optimist klases burātāju izaugsmi, mērķtiecīgu attīstību un
augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu starptautiskā līmenī, tiek noteikts divpakāpju Reitinga
iedalījums.
4.1.1. Pirmā pakāpe - Latvijas Kauss (LK vērtējums).
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Mērķa grupa - burātāji, kas nesen ir sākuši/atsākuši savas burāšanas gaitas un pamazām
apgūst praksē teorētiskās un praktiskās burāšanas iemaņas. Tomēr, šī mērķa grupas
definīcija nekādi neierobežo dalību un rezultātu vērtējumu LK posmos arī
pieredzējušākiem Optimist klases sportistiem, kuri piedalās arī otrās pakāpes sacensībās.
4.1.2. Otrā pakāpe - Latvijas Optimist klases ceļojošais kauss (Absolūtais vērtējums).
Mērķa grupa - burātāji, kas jau ir apguvuši pamata teorētiskās un praktiskās burāšanas
iemaņas un vēlas tās attīstīt tālāk, pierādot sevi reģionālā un starptautiskā līmenī. Sportisti
piedalās reģionālajās (Baltijas valstu) un starptautiskajās sacensībās un LK posmos pēc
izvēles, vadoties no sacensību intensitātes un plānotā grafika.
4.2. Reitinga punktu aprēķins
Katra sportista iegūtos Reitinga punktus sacensībās aprēķina pēc formulas:
RPn = (Dmax + 1 – Vn) x k,

ja k≥1;

RPn = Dmax x k + 2 – Vn ,

ja Vn ≤ Dmax x k, un k<1;

RPn = 1,

ja Vn > Dmax x k, un k<1

kur
RPn – reitinga punkti dalībniekam “n”;
Dmax – sacensībās startējušo dalībnieku skaits;
1 – punktu konstante sacensībām ar k≥1, kas nodrošina vismaz 1 (vienu) punktu par dalību
sacensībās, pretstatā 0 punktiem par nepiedalīšanos;
2 – punktu konstante sacensībām ar k<1, kas nodrošina vismaz 2 (divus) punktus par
iekļaušanos sacensību dalībnieku vadošajā grupā, atbilstoši sacensību koeficientam, un
vismaz 1 (vienu) punktu par dalību sacensībās, pretstatā 0 punktiem par nepiedalīšanos;
Vn – dalībnieka “n” izcīnītā vieta sacensībās kopvērtējumā, vai atsevišķā ieskaites grupā,
ja starti doti atsevišķi;
k – sacensību koeficients, atkarībā no sacensību kategorijas:
k=0.5 – jebkuras Starptautiskās Reitinga sacensības, izņemot EČ un PČ;
k=1.0 – LK posmi un Latvijas čempionāts;
k=1.1 – Eiropas čempionāts;
k=1.2 – Pasaules čempionāts.
4.3. Reitinga vietas noteikšana
4.3.1. Dalībnieka faktiskā vieta Reitingā tiek aprēķināta, summējot iegūtos reitinga punktus
Reitinga sacensībās:
a) LK vērtējumā - summējot LČ un 4 labākajos LK posmos iegūtos rezultātus.
b) Absolūtajā vērtējumā - summējot LČ un 2 labākajos LK posmos iegūto rezultātu un
4 labāko starptautisko sacensību rezultātā iegūtos punktus.
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4.3.2. Dalībnieks ar lielāko punktu summu ir pirmais. Latvijas Čempionāta rezultāti no
kopvērtējuma ārā ņemti netiek, pat ja tie sportistam ir bijuši sliktākie sezonā.
5. REITINGA SACENSĪBAS
5.1. LK posmi
5.1.1. LK posmi ir tādas LZS reģistrēto jahtklubu organizētas sacensības Optimist klasei
saskaņā ar World Sailing un Optimist klases burāšanas noteikumiem un principiem
kalendārā gada laikā:
a) kuras ir pieteiktas Latvijas Optimist klases asociācijā līdz kārtējā gada 31. martam;
b) kuru skaits un kalendārs apstiprināts LOKA biedru kopsapulcē;
c) kuru Nolikums ir publicēts ne vēlāk kā 10 dienas pirms LOKA apstiprinātajā kalendārā
noteiktā sacensību norises datuma.
5.1.2. LK posmu saraksts tiek noteikts šī Nolikuma Pielikumā Nr. 1 katrai Reitinga sezonai
atsevišķi.
5.2. Starptautiskās Reitinga sacensības (SRS)
5.2.1. Par šim Nolikumam atbilstošām SRS tiek atzītas jebkuras ārpus Latvijas notiekošas
starptautiskas un reģionālas sacensības, kuras tiek organizētas Optimist klasei saskaņā ar
World Sailing un Optimist klases burāšanas noteikumiem un principiem, ja:
a) tajās startējušo dalībnieku skaits ir vismaz 60;
b) tās ir Baltijas reģionālās sacensības, kurās piedalās dalībnieki no vismaz 2 valstīm;
d) tās ir citas starptautiskās sacensības, kurās piedalās dalībnieki no vismaz 3 valstīm.
5.2.2. Maksimālais SRS skaits netiek ierobežots, taču Reitinga punktu uzskaitē tiek ņemti
vērā sportista labākie rezultāti 4 (četrās) šādās sacensībās.
5.2.3. Ja starti tiek doti atsevišķi meiteņu grupai, tad šos rezultātus skaita atsevišķi, ja
izpildās šī Nolikuma punktā 5.2.1. norādītie nosacījumi.
5.3. Latvijas čempionāts (LČ)
6. REITINGA KOMISIJA
Reitinga Komisijas uzdevums ir pārraudzīt sportistu iesniegto dokumentu atbilstību šī
Nolikuma prasībām, sacensību protokolu un rezultātu apkopošana, strīdu gadījumu
izskatīšana šī Nolikuma 8. punktā paredzētajā kārtībā, kā arī Reitinga gala rezultātu
iesniegšana LOKA Valdei apstiprināšanai. Reitinga komisija sastāv no 4 personām, LOKA
biedriem. Valde izvirza kandidātus un par tiem balso atklātā balsošanā Reitinga sezonas
pirmajā Valdes sēdē. Reitinga Komisijas locekļi balsojot ievēl Reitinga Komisijas
priekšsēdētāju. Reitinga Komisija darbojas 1 gadu, un tā var tikt pārvēlēta atkārtoti.
Reitinga Komisijas lēmumu LOKA biedrs(-i) var pārsūdzēt, iesniedzot attiecīgu motivētu
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iesniegumu Valdei, ne vēlāk kā 1 nedēļu līdz kalendārā gada pēdējai Valdes sēdei, kurā
tiek apstiprināts Reitinga gala rezultāts.
7. REITINGA SACENSĪBU REZULTĀTU APKOPOŠANA
7.1. LK vērtējumā - Reitinga komisija pēc katra LK posma un LČ saņem apstiprinātu
sacensību protokolu no LK attiecīgā posma organizatoriem. Pēc protokola saņemšanas,
rezultāti tiek fiksēti Reitingā. Dalībnieki, kas ir reģistrēti protokolā, bet sacensībās nav
ieradušies vai nav startējuši, saņemot DNC –did not come, vai DNS – did not start, tiek
izņemti ārā no dalībnieku kopskaita uzskaites, t.i., netiek ņemti vērā, nosakot maksimālo
punktu skaitu dotajās sacensībās.
7.2. Absolūtajā vērtējumā – sportists vai tā pārstāvis pēc katrām sacensībām, kas atbilst
šajā Nolikumā noteiktajiem starptautisko reitinga sacensību kritērijiem, iesniedz Reitinga
komisijai sacensību protokolu (elektroniski), kas pieejams sacensību publiskajās tīmekļa
vietnēs. Reitinga komisija izvērtē sacensību atbilstību Nolikuma kritērijiem, no dalībnieku
skaita protokolā atskaita DNC (did not come) un DNS (did not start) dalībniekus, ja tādi ir
palikuši sacensību protokolā, un ievieto sacensību rezultātus Reitingā, attiecīgi uzrādot
sportista nopelnītos punktus.
7.3. Sacensību atskaites tiek iesniegtas Reitinga komisijai ne vēlāk kā 10 darba dienu
laikā pēc katrām sacensībām, un ne vēlāk kā 2 nedēļas līdz LOKA valdes sēdei, kurā
tiek apstiprināts Reitinga gala rezultāts.
8. STRĪDĪGU SITUĀCIJU RISINĀJUMS VIENĀDU REITINGA PUNKTU
SUMMU GADĪJUMĀ
Vienāda iegūto punktu skaita gadījumā augstāku vietu reitinga tabulā ieņem sportists ar
labāko sniegumu (lielāku punktu skaitu) LČ, bet ja attiecīgie sportisti nav piedalījušies LČ
– sportists ar lielāku punktu skaitu hronoloģiski pēdējās sacensībās, kur piedalījušies abi
attiecīgie sportisti. Ja sportisti nav cīnījušies klātienē, augstāku vietu ieņem sportists ar
lielāku punktu skaitu sezonas pēdējās sacensībās.
9. APBALVOŠANA
Uzvarētāju apbalvošana notiek LOKA organizētā Optimist klases burātāju un atbalstītāju
pasākumā sezonas noslēgumā šādās kategorijās:
9.1. LK vērtējumā:
a) kopvērtējums (3 vietas);
b) kopvērtējums meiteņu ieskaitē (3 vietas);
c) B grupas kopvērtējums (3 vietas);
d) B grupas meiteņu ieskaitē (3 vietas);
e) C grupas kopvērtējums (3 vietas).
9.2. Absolūtajā vērtējumā:
a) kopvērtējums (3 vietas), 1. vieta iegūst Latvijas Optimist klases asociācijas ceļojošo
kausu;
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b) kopvērtējums meiteņu ieskaitē (3 vietas);
c) B grupas kopvērtējums (3 vietas).
10. LATVIJAS KOMANDAS KANDIDĀTU NOTEIKŠANA
PASAULES ČEMPIONĀTIEM (sākot no 2018. gada sezonas)

EIROPAS

un

10.1. Latvijas komanda dalībai PČ un EČ tiek komplektēta no ne vairāk kā 12
dalībniekiem, atbilstoši maksimālajam komandu dalībnieku skaitam PČ (5) un EČ (7,
turklāt 3 jābūt viena dzimuma personām).
10.2. Latvijas komandas sastāvs tiek noteikts, vadoties pēc Reitinga Absolūtā vērtējuma.
10.3. Sportista uzrādīto rezultātu atbilstība izlases prasībām tiek vērtēta šādā secībā:
a) sezonas laikā iegūtais Reitinga punktu skaits RPn Absolūtajā vērtējumā nav mazāks par
minimālo noteikto, ja tāds ir noteikts kārtējās sezonas sākumā;
b) dalība vismaz 4 (četrās) SRS;
c) 4 labākajās SRS sasniegtais veikuma koeficients Kv nav mazāks par minimālo noteikto,
ja tāds ir noteikts kārtējās sezonas sākumā.
Neizpildoties kādam no šiem nosacījumiem, sportists nevar pretendēt uz dalību Latvijas
komandā.
10.4. Katra sportista veikuma koeficients Kv tiek aprēķināts, attiecinot šī sportista visās
SRS, izņemot 1 sliktāko rezultātu pēc izcīnītajiem punktiem, ja SRS skaits lielāks par 4
(četrām), faktiski iegūto punktu kopsummu pret šo sacensību kopējo maksimālo punktu
skaitu, t.i., summāro punktu skaitu, kurus var iegūt konkrēto sacensību uzvarētājs,
atbilstoši šajā Nolikumā noteiktajai aprēķina metodikai.
10.5. Gadījumā, ja nosakot labākās sacensības, sportists ir ieguvis vienādu punktu skaitu
vairākās SRS, par labākajām tiek atzītas tās sacensības, kurās sportistam ir augstāks Kv.
Sportista iegūtais Kv var būt robežās no 0<k≤1.
10.6. Gadījumā, ja kandidātu skaits pārsniedz vietu skaitu Latvijas komandā, LOKA var
pieņemt lēmumu par atsevišķām atlases sacensībām, savlaicīgi pirms Pasaules un Eiropas
čempionātu norises datuma.
11. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
11.1 Optimist klases Reitings tiek publicēts LOKA tīmekļa vietnē.
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PIELIKUMS Nr. 1
Latvijas kausa (LK) posmu saraksts un kalendārs 2019. gadam
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
LČ
6.

Posms
USMAS KAUSS
ĶĪŠEZERA KAUSS
ROJAS LIELĀ BALVA
ENGURES KAUSS
RĪGAS KAUSS
LATVIJAS ČEMPIONĀTS Liepāja
SALACGRĪVAS ATKLĀTAIS
ČEMPIONĀTS

Sākuma datums
01.06
13.07
27.07
02.08
16.08

Beigu datums
02.06
14.07
28.07
04.08
18.08

29.08

01.09

20.09

22.09
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