Paskaidrojumi pārskatu par sporta federācijas (Federācijas)
aktivitātēm 2017.gadā izpildei.
1.

Vispārējā informācija. Sporta veids, darbības mērķis atbilstoši Federācijas atzīšanas
apliecībai un statūtiem. Izpildinstitūcijas (valdes) sastāvs ar norādītiem pilnvaru
termiņiem jāiesniedz pielikumā uz atsevišķas lapas. Federācijas reģistrēto biedru saraksts
un nodarbojošos skaits (kopējais un jauniešu, kas dzimuši 1999.gadā un vēlāk) jāiesniedz
pielikumā uz attiecīgās veidlapas, tā lai norādītās skaits abās veidlapās sakristu.
Informācijai jāsakrīt ar Federācijas mājaslapā pieejamo informāciju. Jāiesniedz arī
informācija par budžeta ieņēmumiem 2017. gadā.

2.

Šajā punktā jāuzrāda tikai Jūsu sportistu dalība oficiālajos Jūsu starptautiskās vai Eiropas
federācijas rīkotajos pasaules vai Eiropas čempionātos (ieskaitot junioru un jaunatnes),
pasaules vai Eiropas kausu izcīņas kopvērtējumā vai atsevišķos etapos. Sacensībām ir
jābūt iekļautām Jūsu iesniegtajā 2017. gada sacensību kalendārā. Ja sacensības notiek
vienā laikā un vienā vietā, tad tās tiek uzskatītas par vienām sacensībām.

Saskaņā ar LSFP valdes apstiprinātajiem kritērijiem, punktos 3.-6. tiek ieskaitītas tikai tās
federāciju Latvijā rīkotās sacensības, kuru rezultāti ir publicēti un arī atrodami federācijas
interneta mājas lapā. Tādēļ visur jānorāda interneta adreses, kur var atrast šos rezultātus,
kā arī sacensību nolikumus. Sacensībām ir jābūt iekļautām arī Federācijas iesniegtajā
2017.gada sacensību kalendārā. Sporta spēlēs, kur čempionāti un meistarsacīkstes norisinās
vairāku mēnešu garumā, ailē "Dienu skaits" jāuzrāda tikai tas dienu skaits (1-3 dienas nedēļā),
kurās reāli ir notikušas sacensības. Ja čempionāti, meistarsacīkstes vai kausa izcīņas notiek
posmos vai tām ir atlases (kvalifikācijas) sacensības, tad tās tiek uzskatītas par vienām
sacensībām. Dienu skaits un dalībnieku skaits šajā gadījumā summējas. Ja sacensības notiek,
piemēram, sestdien un svētdien vienā un tajā pašā vietā un tajās piedalās tie paši dalībnieki
ar nelielām izmaiņām, tad tās ir uzskatāmas par vienām sacensībām un dalībnieku skaits
nesummējas.
3.

Šajā punktā jāuzrāda tikai Jūsu federācijas sarīkotās Latvijas meistarsacīkstes, čempionāti,
kausa izcīņas pieaugušajiem. Kolonā dalībnieku (sportistu) skaits ir jāuzrāda tikai to
sportistu skaits, kuri startējuši pieaugušo konkurencē.

4.

Šajā punktā jāuzrāda tikai Jūsu federācijas sarīkotās Latvijas jaunatnes (arī junioru)
meistarsacīkstes (čempionāti) un atsevišķi sarīkotās valsts mēroga jaunatnes sacensības.
Ja Latvijas meistarsacīkstes junioriem vai jauniešiem ir notikušas vienlaicīgi ar pieaugušo
čempionātu, tad šajā punktā ir jāuzrāda tikai to dalībnieku skaits, kuri ir startējuši jauniešu
vai junioru konkurencē.

5.

Šajā punktā jāuzrāda Jūsu federācijas Latvijā sarīkotās starptautiskās sacensības (PČ, EČ,
Baltijas čempionāti un citas starptautiskas sacensības, kuras rīkojusi Jūsu federācija un
kurās piedalās ne mazāk kā 6 (sešas) valstis un kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās
federācijas kalendārā).

6.

Šajā punktā jāuzrāda tikai Jūsu federācijas Latvijā sarīkotās "tautas sporta" un veterānu
sacensības Latvijā. Jūsu federācijas līdzdalībai šo sacensību vai pasākumu organizēšanā ir
jābūt atspoguļotai to nolikumos un tiem jābūt publicētiem Federācijas mājas lapā. Arī šo
sacensību rezultātiem ir jābūt publicētiem un atrodamiem internetā.
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7.

Šajā punktā nepieciešamības gadījumā būs jāuzrāda šo semināru, kursu programmas un
dalībnieku saraksti. Tikai šo Jūsu uzrādīto semināru apmeklējums tiks ieskaitīts Jūsu
treneriem, kad viņi iesniegs dokumentus uz sporta speciālistu sertifikāciju vai
resertifikāciju. Ja 2017.gadā ar Jūsu līdzdalību ir izdota mācību metodiskā literatūra vai
sacensību noteikumi Jūsu sporta veidos, kopā ar pārskata veidlapu ir jāiesniedz viens to
eksemplārs. Šī literatūra vai noteikumi pēc tam tiks nodoti LSPA bibliotēkā.

8.

Šajā punktā nepieciešamības gadījumā būs jāuzrāda šo pasākumu dalībnieku saraksti.
Informācijai par pasākumiem ir jābūt atspoguļotai Federācijas mājas lapā.

9.

Skatīt 8.punktu.

10. Šajā punktā jānorāda prasītais.
11. Skatīt 8.punktu.
12. Šajā punktā jāuzrāda tikai Jūsu sporta veida oficiālajās pasaules vai Eiropas federācijās
ievēlēto vai apstiprināto Jūsu pārstāvju vārds, uzvārds un ieņemamie amati (prezidents,
viceprezidents, ģenerālsekretārs, izpildkomitejas loceklis, komisijas (norādīt kādas)
loceklis u.c.), ievēlēšanas datums un pilnvaru termiņš (gados vai līdz noteiktam datumam).
13. Šajā punktā jānorāda prasītais.
14. Šajā punktā jānorāda prasītais.
15. Šajā punktā nepieciešams uzrādīt tādas Federācijas citas aktivitātes, kā piemēram,
reklāma televīzijā un citur, svētku organizēšana un paraugdemonstrējumi, svinīga gada
apbalvošanas rīkošana, Jūsu vai ar Jūsu dalību izdotie 2017.gadā materiāli (laikraksti,
žurnāli, biļeteni, gada grāmatas u.c., izņemot metodiskā literatūra vai noteikumi, kas
jāuzrāda 7.punktā), ranga saraksti, speciālu datorprogrammu lietošana, tiesneši, kuriem
2017.gadā piešķirta starptautiskā kategorija, starptautisko federāciju sanāksmju rīkošana
Latvijā. Pie citām aktivitātēm tiek ieskaitīti arī pārskata 8., 9., 10., 11., 13. un 14.punktā
uzrādītie pasākumi un aktivitātes. Šajā punktā nav jāuzrāda Jūsu sportistu dalība
sacensībās vai Jūsu pārstāvju dalība starptautiskās vai Eiropas federācijas kongresos. No
Jūsu izdotajiem materiāliem nepieciešams iesniegt vienu eksemplāru, kas pēc tam tiks
nodots LSPA bibliotēkā.

Pārskata veidlapa aizpildāma elektroniski (ar datoru), tā lai tajā darbotos interneta saites,
kurās var atrast sacensību nolikumus un rezultātus. Lūdzam izdzēst tos pārskata punktus,
tabulas vai atsevišķas tabulu rindas, kurās informācija netiek norādīta, kā arī iesniedzamo
pārskata oriģinālu drukāt uz lapas abām pusēm.
Pirms pārskata veidlapas (arī biedru saraksta veidlapas) nosūtīšanas, lūdzu, pārdēvēt failu
nosaukumus, vārdu “veidlapa” aizstājot ar attiecīgā sporta veida nosaukumu.
Līdz 2018.gada 15.janvārim pārskats ar tā pielikumiem elektroniski jānosūta uz LSFP e-pastu
lsfp@lsfp.lv neskenētā veidā (vēlams MS Word formātā), kā arī jāiesniedz LSFP birojā (Rīgā,
Grostonas ielā 6B, LV-1013) parakstīti dokumentu oriģināli.
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