Rīgā
2012. gada 04. jūnijā
NOLIKUMS Nr. 1
“PRASĪBAS ATZINUMA SAŅEMŠANAI PAR KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBU A,B,C
KATEGORIJAS SPORTA SPECIALISTA SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI”.
1. Nolikuma mērķis un uzdevumi.
a. Nolikums nosaka kārtību kādā Latvijas Armvrestlinga federācija (turpmāk tekstā LAF), izsniedz rakstisku atzinumu sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai
un sertifikācijas saņemšanai:
b. Nolikums sastādīts pamatojoties uz Sporta likuma 20. panta trešo un ceturto daļu, un
MK noteikumiem Nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un
sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.
2. Prasības pretendentam (sporta speciālistam).
a. Personai (turpmāk tekstā Pretendents), kura vēlas saņemt no LAF rakstisku atzinumu
sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai ir jābūt vismaz 18.g. vecai.
b. Pretendentam ir jāizpilda vismaz viens no nosacījumiem:
i. Licenzētam LAF sportistam pēdējā pilnā kalendārā gada laikā;
ii. Sertificētam un aktīvam tiesnesim pēdējā kalendārā gada laikā;
iii. Aktīvam dalībniekam LAF organizatoriskajā darbā pēdējā pilnā kalendārā gada
laikā.
iv. LAF kolektīvā biedra (kluba) dalībniekam.
3. Pretendenta iesniedzamie dokumenti
a. Pretendents, kurš vēlas saņemt LAF atzinumu sertifikācijas vajadzībām, federācijai
iesniedz:
i. Rakstisku iesniegumu, kurā norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarēto
dzīvesvietu, tālruņa numuru, darba vietu un ieņemamo numuru.
ii. Dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai
profesionālās pilnveides izglītības programmas. (Iesniedz apstiprinātas kopijas)
b. Pretendents, kurš vēlas saņemt LAF atzinumu resertifikācijas vajadzībām, federācijai
iesniedz:
i. Rakstisku iesniegumu, kurā norādīts vārds uzvārds, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta, tālruņa numuru, darba vietu un ieņemamo numuru.
ii. Dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai
profesionālās pilnveides izglītības programmas (Iesniedz apstiprinātas kopijas)
4. Atteikums izsniegt atzinumu
a. LAF var atteikt izsniegt atzinumu sekojošos gadījumos:
i. Pretendents ir pārkāpis LAF darbību regulējošo nolikumu, statūtu, Latvijas
Republikas sporta likumdošanas prasības.
ii. Pretendents nevar iesniegt p.3 prasītos dokumentus
iii. Pretendenta teorētiskās zināšanas neatbilst p.4 definētajām prasībām un
līmenim.
iv. Pretendents vai pretendenta audzēkņi ir diskvalificēti pozitīvu dopinga
pārbaužu dēļ.
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