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KALNU SLĒPOŠANAS SACENSĪBU BALTIC CUP 2018 
NOLIKUMS 

1. ORGANIZĀCIJAS KOMITTEJA 
1.1. Baltic Cup 2018 organizācijas komiteja sastāv no Latvijas Slēpošanas federācijas 

amatpersonām, turpmāk tekstā - Organizācijas komiteja. 

2. BALTIC CUP 2018 SACENSĪBU KALENDĀRS 

Datums Disciplīna Grupa 
Baltic Cup 2018 1s posms, Snow Arena, Druskininkai, Lietuva 
01.11.2017. SL FIS ENL (3 braucieni) U21, Elite 
02.11.2017. SL FIS ENL (3 braucieni) U21, Elite 

03.11.2017. Kvalifikācija SL FIS NJC (2 
braucieni)  Elite 

03.11.2017. PSL TOP 32 pēc kvalifikācijas 
04.11.2017. SL U12, U14, U16, M 

05.11.2017. Kvalifikācija Superslalom 
(1brauciens)  U12, U14, U16, M 

05.11.2017. PSL TOP 8 no U12, U14, U16; TOP 4 no 
M 

Baltic Cup 2018 2s posms, Pilsētas trase, Sigulda, Latvija 
01.03.2018. SL FIS NJR ENL U21 

02.03.2018. Kvalifikācija SL FIS ENL 
(1brauciens)  Elite  

02.03.2018. PSL TOP 32 pēc kvalifikācijas 
03.03.2018. SL FIS ENL Elite; U21 
03.03.2018. GS U12, U14, U16, M 

04.03.2018. Kvalifikācija Superslalom 
(1brauciens)  U12, U14, U16, M 

04.03.2018. PSL TOP 8 no U12, U14, U16; TOP 4 no 
M 

Baltic Cup 2018 3s posms, Pyha Ski Resort, Somija 
12.03.2018. SG officiālais treniņš U12, U14, U16, M 
13.03.2018. SG NC, AC NC  U12, U14, U16, M 
14.03.2018. GS NC  U12, U14, U16, M 
15.03.2018. SL NC  U12, U14, U16, M 

16.03.2018. Kvalifikācija Superslalom 
(1brauciens)  U12, U14, U16, M 

16.03.2018. PSL TOP 8 no U12, U14, U16; TOP 4 no 
M 

17.03.2018.* Kombi U10 U10 
20.03.2018. GS NC FIS U21, Elite 
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21.03.2018. GS FIS U21, Elite 
22.03.2018. SL NC FIS U21, Elite 
23.03.2018. SL FIS U21, Elite 
24.03.2018. Kvalifikācija SL FIS (1brauciens)  Elite 
24.03.2018. PSL TOP 32 no kvalifikācijas 

* U10 sacensībām 17.03.2018. būs atsevišķi starta kārtības noteikumi, izņemot pašas 
sacensības, apbalvošanu uc., un rezultāti netiks rēķināti kopējā vērtējumā. 

2.1. Sacensību kalendāru sagatavo un publicē Organizācijas komiteja. 
2.2. Sacensību programma un visa pārējā sacensību informācija ir pieejama Latvijas 

Slēpošanas federācijas oficiālajā mājas lapā www.ski.lv ne vēlāk kā 5 dienas pirms 
sacensībām. 

2.3. Žūrijai ir tiesības veikt izmaiņas sacensību programmā, vai atcelt sacensības, ja 
sacensību dienā klimaiskie apstākļi uz trases, vai trases sniega segums nav piemēroti 
sacensībām, vai apdraud sacensību dalībniekus. 

2.4. Žūrija kopā ar Organizācijas komiteju var pārcelt atceltās sacensības uz citu datumu un 
laiku. Ja sacensības ir pārceltas, Organizācijas komiteja par to informē dalībniekus cik 
ātri vien iespējams. 

2.5. Sacensības, kas atzīmētas ar “FIS”, ir publicētas FIS kalendārā, un tiek izvestas tikai 
saskaņā ar FIS starptautiskajiem slēpošanas sacensību noteikumiem (International Ski 
Competition Rules - ICR). Visām pārējām sacensībām Baltic Cup 2018 sacensību 
kalendārā FIS punkti netiek rēķināti. 

2.6. Sacensības, kas atzīmētas ar “NC” ir Latvijas nacionālais čempionāts, kas ir Baltic Cup 
2018 kalendāra sastāvdaļa. 

3. ŽŪRIJA 
3.1. Organizācijas komiteja nozīmē sacensību žūriju.  
3.2. Žūrija sastāv no sekojošām sacensību oficiālajām personām: 

- Tehniskais delegāts 
- Sacensību direktors 
- Tiesneši 

4. DALĪBNIEKI 
4.1. Baltic Cup 2018 sacensību dalībnieki tiek sadalīti sekojošās grupās: 

Grupa Vecums 
Elite E 2001.g.dz. un vecāki 
Juniors U21 1997.-2001.g.dz. 
Masters M 1983.g.dz. un vecāki 
Group U16  2002.-2003.g.dz. 
Group U14  2004.-2005.g.dz. 
Group U12  2006.-2007.g.dz. 
Group U10  2008.g.dz. un jaunāki 

4.2. Sacensībās var piedalīties tikai tās personas, kuras ir parakstījušas sportista deklarāciju 
un samaksājušas dalības naudu. 

4.3. Sportista deklarācijai jābūt parakstītai visiem dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem 
Sportista deklarāciju var parakstīt vecāki, aizbildņi treneris, kluba pārstāvis un/vai 
nacionālās federācijas oficiālais pārstāvis, kuri ar savu parakstu apliecina atbildību par 
minēto sportistu. 
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4.4. Žūrijai ir tiesības ierobežot sacensību dalībnieku skaitu, ja tas rada apstākļus, kas 
apdraud sportistus. 

5. PIETEIKUMI 
5.1. Pieteikumi Baltic Cup 2018 sacensibām, kuras nav-FIS sacensības var iesniegt 

individuāla persona, klubs, vai komandas pārstāvis, kas pārstāv sportistu. Pieteikumi 
jāiesniedz Latvijas Slēpošanas federācijas oficiālajā mājas lapā www.ski.lv , vai 
elektroniski uz adresi info@ski.lv. Pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk kā 5 dienas pirms katra 
posma. 

5.2. Pieteikumi Baltic Cup 2018 FIS sacensībām jāiesniedz saskaņā ar ICR. Visi pieteikumi 
jāiesniedz tā, lai Organizācijas komiteja saņemtu tos pirms pēdējās pieteikumu dienas. 
Organizatoriem jābūt gatavam galīgam un pilnīgam sarakstam, ne vēlāk kā 24-48 
stundas pirms pirmās izlozes. 

5.2.1. Noteikumi no ICR kas jāņem vērā attiecībā uz pieteikumiem FIS sacensībām: 
- 215.2 Nacionālajām slēpošanas federācijām nav atļauts pieteikt, un izlozēt vienus un 

tos pašus dalībniekus, vairāk kā vienās sacensībās, vienā un tajā pašā dienā. 
- 215.3 Tikai Nacionālajām slēpošanas federācijām ir atļauts veikt pieteikumus 

starptautiskajām sacensībām. Katrā pieteikumā ir jābūt iekļautam: 
- 215.3.1 koda numuram, uzvārdam, vārdam, dzimšanas gadam, Nacionālajai 

slēpošanas federācijai; 
- 215.3.2 Precīzam sacensību nosaukumam, kurām pieteikums tiek veikts. 
- 215.5 Nacionālās slēpošanas federācijas dalībnieka pieteikumam sacensībām jārada 

vienošanās starp dalībnieku un organizatoru un to pārvalda atlēta deklarācija. 

5.2.2. Lūdzu ņemiet vērā, ka valstis var pieteikt savus sportistus tikai attiecīgi to noteiktajām 
FIS kvotām un organizators sagaida kā komandas pārstāvi ne vairāk, kā vienu personu 
no valsts katram dzimumam. 

5.3. Komandas pārstāvja atbildība ir atdot visus sacensību materiālus, ko Organizācijas 
komiteja nodod sportistiem (starta numuru, pacēlāju karti/-es, biļeti/-es, utt.).  Pretējā 
gadījumā Organizācijas komitejai ir tiesības izrakstīt rēķinu dubultā apmērā klubam, vai 
nacionālajai federācijai par radītajiem zaudējumiem. 

6. DALĪBAS MAKSA 
6.1. Dalības maksu katrām individuālajām sacensībām ir noteikusi Organizācijas komiteja. 

Detalizēta informācija par dalības maksām ir norādīta officiālajā ielūgumā. 
6.2. Ja sacensības pēc galīgās izlozes ir atceltas žurijas lēmuma rezultātā, dalības maksa 

netiek atmaksāta. 

7. SACENSĪBU NORISE 
7.1. Visas FIS sacensības notiek tikai saskaņā ar ICR. 
7.1.1. Saskaņā ar ICR SL vertikālā krituma regulējumu punktā. 801.1.4., sacensības Elites un 

U21 grupās Snow Arena, Druskininkai, Lietuvā notiek 3 braucienos. 
7.2. Visas sacensības, kas nav-FIS sacensības, notiek saskaņā ar “Baltic Cup 2018 

sacensību noteikumiem”. 
Divi braucieni tiek rīkoti gigantslaloma (GS) un slaloma (SL) disciplīnās un viens 
brauciens supergianta (SG) disciplīnā. Divi braucieni tiek rīkoti kalnu kombinācijas (AC) 
disciplīnā (SG+SL), kur SG rezultāts tiek skaitīts kā pirmais kalnu kombinācijas 
brauciens. 

7.2.1. U12, U14, U16 un M starta kārtība otrajam braucienam tiek noteikta pēc pirmā brauciena 
rezultāta, izņemot pirmās 5 vietas, kas startē apgrieztā secībā. 

8. GRUPU IZLOZE UN STARTA KĀRTĪBA 
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8.1. Visām FIS sacensībām grupu izloze un starta kārtība tiek noteikta pēc ICR. 
8.2. Visām sacensībām, kuras nav-FIS sacensības Baltic Cup vērtējums tiek lietots 

dalībnieku sarindošanai: 
8.2.1. Starta kārtība dalībniekiem tiek noteikta pēc to Baltic Cup punktiem (summa no SL, GS, 

SG un AC).  
8.2.2. Pirmā grupa ar 5 labākajiem dalībniekiem tiek lozēta. Pirmās grupas dalībnieku skaits 

var tikt palielināts, ja divi, vai vairāk dalībnieki dala 5 vietu. Ja starpība starp 5 labāko 
dalībnieku punktiem ir parāk liela, žūrija var samazināt dalībnieku skaitu pirmajā grupā. 

8.2.3. Visi pārējie dalībnieki startē kārtībā pēc to Baltic Cup punktiem. Visi dalībnieki bez Baltic 
Cup punktiem tiks izlozēti pedējā grupā. 

8.2.4. Pirmajā posmā dalībnieku klasifikācijai tiek lietots iepriekšējās Baltic Cup sezonas 
kopvērtējums. 

9. PROTESTI 
9.1. Protestu veids, iesniegšanas vieta un iesniegšaans termiņš ir noteikts ICR punktos 640, 

641, 642 un 643. 
9.2. Protesti jāiesniedz rakstiskā formā sacensību direktoram.  
9.3. Tikai komandu pārstāvji, kas ir noteikti kā komandas kapteiņi pirmajā pārstāvju 

sanāksmē, ir pilnvaroti iesniegt protestu. 
9.4. Kopā ar katru protestu jāiemaksā EUR 100.00. Iemaksa tiek atgriezta, ja protests ir 

pamatots un apmierināts, pretējā gadījumā tas tiek ieskaitīts Organizācijas komitejas 
kontā. 

9.5. Protestus izskata žurijas pārstāvji izmantojot vienkāršu balsu vairākumu. Tās lēmums ir 
galīgs.  

10. APBALVOŠANA 
10.1. Trīs labāko vietu ieguvēji katrās sacensībās tiek apbalvoti ar Baltic Cup kausiem. 4-o, 5-

o un 6-o vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem. 
10.2. Dalībnieki, kuri nav ieradušies uz balvu pasniegšanas ceremoniju, zaudē tiesības uz 

jebkuru viņam pienākošos balvu, ieskaitot naudas un mantiskās balvas. Izņēmumu 
gadījumos, dalībnieku var pārstāvēt kāds cits viņa komandas biedrs, bet šai personai 
nav tiesību ieņemt viņa vietu uz pjedestāla. 

11. KOPVĒRTĒJUMS 
11.1. Baltic Cup 2018 kopvērtējums tiek aprēķināts pēc pēdējās sezonas sacensības visas 

grupās, izņemot U10.  
11.2. Sportisti saņem kopvērtējuma punktus visās Baltic Cup 2018 kalendāra sacensībās. 

Kopvērtējums tiek aprēķināts sarēķinot visus sezonas laikā iegūtos punktus. 
Kopvērtējuma punkti tiek piešķirti pēc sekojošas tabulas: 

vieta punkti vieta punkti vieta punkti vieta punkti vieta punkti 
1 100 7 36 13 20 19 12 25 6 
2 80 8 32 14 18 20 11 26 5 
3 60 9 29 15 16 21 10 27 4 
4 50 10 26 16 15 22 9 28 3 
5 45 11 24 17 14 23 8 29 2 
6 40 12 22 18 13 24 7 30 1 

31s + tiek piešķirts 1 punkts 
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11.3. Labākie trīs sportisti kopvērtējumā tiek apbalvoti ar Baltic Cup 2018 kopvērtējuma 
kausiem. 4-ās, 5-ās and 6-ās vietas ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar diplomiem. 

11.4. Gadījumā, ja divi vai vairāk sportisti sacensībās ieņem vienādu vietu 30 labāko starpā, 
šie sportisti saņem kopvērtējuma punktus attiecīgi to ieņemtajai vietai. 

11.5. Gadījumā, ja diviem vai vairāk sportistiem ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā, tie tiek 
sarindoti pēc ieņemtajām 1-ajām vietām, tad 2-ajām vietām, 3-ajām vietām utt. 

12. REKLĀMA 
12.1. Organizācijas komitejai ir ekskluzīvas reklāmas tiesības Baltic Cup 2018 sacensību 

laikā. 
12.2. Jebkurš reklāmas veids jāsaskaņo ar Organizācijas komiteju.  

13. APDROŠINĀŠANA 
13.1. Visiem sportistiem jābūt apdrošinātiem ar attiecīgu summu, lai nodrošinātu negadījuma, 

transporta un glābšanas darbu izmaksu segšanu, iekļaujot sacensību risku. Visi 
dalībnieki piedalās sacensībās uz savu atbildību. 

13.2. Nacionalās federācijas ir atbildīgas par attiecīgo to sportistu apdrošināšanas segumu, 
kuri ir pieteikti un deleģēti sacensībām. 

13.3. Nacionālajām federācijām vai to sportistiem jābūt spējīgiem uzrādīt apdrošināšanas 
apstiprinājumu jebkurā laikā pēc Organizācijas komitejas, vai tās pārstāvja pieprasījuma.  

14. DAŽĀDI 
14.1. Organizācijas komiteja ir tiesīga veikt izmaiņas šajos noteikumos.  
14.2. Officialās Baltic Cup 2018 valodas ir angļu un krievu valodas. 
14.3. Visiem dalībniekiem jāuzvedās pieklājīgā un sportista cienīgā uzvedībā pret 

Organizācijas komitejas pārstāvjiem, oficiālajām personām un publiku. 


