
 

 

Tautas slēpojums Baiļu 
apļi '2012 

NOLIKUMS 

 

Laiks un vieta: 2012.gada 29.janvāris, “Baiļu” slēpošanas trase, Valmiera  

Organizatori: Aktīvā tūrisma centrs Eţi un Sportlat 

Galvenais tiesnesis: Rolands Melbārdis 

 

Dalībnieku grupas un distances  
Dalībniekiem atkarībā no sagatavotības tiek piedāvāta sporta un tautas klase, kā arī bērnu starts. 

Jaunums. Šogad tiek piedāvāts komandu starts (uzņēmumu, organizāciju komandām). 

 
Distanču garumi dažādām klasēm: 

 14 km (starta distance 1,5km + 2 pilni apļi) 
 7,8 km. (starta distance 1,5km + 1 pilns aplis) 

 1km un 0,4km Bērnu distances 
Sacensību aplis. Sacensības norisināsies apļos. Viena pilna apļa garums 6,2km. Apļa sākuma un beigu 

punkts ir finiša zona.  

Starta distances garums ir 1,5 km un tā jāveic gan sporta, gan tautas klasēm. Starta distance sākās ar 
kopējo startu un noslēdzās pie finiša zonas, kur sākās apļu skaitīšana.  

Dalībnieki paši seko līdz apļu skaitam!  

 
Skatīt trases karti >>> 

 
Trases grūtības pakāpe – vidēja. Iesācējiem un tiem, kurus neinteresē sportiskais azarts, iesakām 

izvēlēties Tautas klasi. 

 
Bērnu starts:  

Dalībniekiem līdz 10 gadu vecumam (SV10)  tiek piedāvāta 1km distance savukārt bērniem līdz 6 gadu 
vecumam (“rūķīšu grupai”) distance līdz 0,4km garumam.  

Bērnu starta distance izvietota netālu no finiša zonas (skatīt bērnu distances karti).  

 
Komandu dalība un vērtējums.  

Sacensībās tiek aicinātas pieteikties uzņēmumu un organizāciju komandas, kurām tiks nodrošināti dalībnieku 

numuri ar organizācijas nosaukumu vai Logo uz numura.  
Komandu vērtējumā tiks noteiktas Kuplākā (skaitliski lielākā) un Atraktīvākā komandas.  

 
Distancē pavadītais laiks tiks mērīts izmantojot ChampinonChip elektronisko sistēmu, kura tiks  
nodrošināta  sadarbībā ar kompāniju SPORTLAT. Katrs dalībnieks, sacensību dienā saņems čipu, kurš 

jāpiestiprina pie dalībnieka kājas vai apaviem.  

Čipa sabojāšanas vai pazaudēšanas gadījumā jāmaksā soda nauda LVL 7,- 

 

Reģistrācija, numuru un čipu izņemšana sacensību centrā “Baiļi”: 
10:00 - 11:30 Visām grupām reģistrācija  
10:00 – 11:50 Darbojas slēpju serviss (slēpju smērēšana sadarbībā ar veikalu EŢI) 

11:30 – 12:30 SV10 grupu reģistrācija 

 
 



Starts: 
12:00 Kopējais starts  

13:00 Dalītais starts SV10 grupām (sadalot pa vecuma grupām) 

 
Apbalvošana un izloze: 
14:00 Apbalvošana  
~14:30 Izloze 

 

Dalībnieku vecuma grupas  

Sievietes Distances 
garums 

Vīrieši Distances 
garums 

S_6 2006.g.dz. un jaunākas ~ 0,4km V6 2006.g.dz. un jaunāki ~ 0,4km 

S10 2002.g.dz. un jaunākas  1km V10 2002.g.dz. un jaunāki ~ 1km 

S12 2000. g.dz. un jaunākas 7,8 km V12 2000.g.dz. un jaunāki 7,8 km 

S15  1997. - 1999.g.dz. 7,8 km V15  1997. - 1999.g.dz. 7,8 km 

S18 1994. – 1996.g.dz. 7,8 km V18 1994. – 1996.g.dz. 14 km 

Tautas 

klase S 

1993.g.dz. un vecākas 7,8 km Tautas 

klase V 

1993.g.dz. un vecāki 7,8 km 

SE 1993.-1973.g.dz. 14 km VE 1993.-1973.g.dz. 14 km 

S40 1963. -  1972.g.dz. 7.8 km V40 1963. -  1972.g.dz. 14 km 

S50 1953. - 1962.g.dz. 7,8 km V50 1953. - 1962.g.dz. 14 km 

S60 1952.g.dz. un vecākas 7,8 km V60 1952.g.dz. un vecāki 7,8 km 

 

Pieteikšanās  
Iespējama iepriekšējā pieteikšanās un pieteikšanās sacensību dienā pirms starta. Piesakoties iepriekš dalības 

maksa ir lētāka.  

Iepriekšējo pieteikšanos, aizpildot dalībnieka formu un samaksājot dalības maksu, var veikt līdz 
26.janvārim: 

 elektroniski sadarbībā ar SPORTLAT šeit   (līdz 27. janvāra plkst. 24:00). 
 veikalos “Eţi” Valmierā Rīgas ielā 43a un Cēsīs Raiņa iela 26/28 (līdz 27.janvāra plkst.19:00). 

  

Pieteikšanās sacensību dienā “Baiļu” slēpošanas trasē līdz plkst. 11:30.  
 

Uzņēmumi un organizācijas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa 

jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu ezi@ezilv vai tālr.  64207264 vai 

mob.28685894. 

 
Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas ChampionChip 
sistēmas. 
 
Iepriekš pieteikto dalībnieku saraksts un rezultāti tiks publicēts internetā www.sportlat.lv 

 

Apbalvošana  
Diplomus un sponsoru balvas saņem pirmo 3 vietu ieguvēji katrā grupā. Grupās, kur dalībnieku skaits ir trīs 
un mazāk apbalvo tikai uzvarētāju. Suvenīrus saņem visi finišējušie sacensību dalībnieki. 20 pārsteiguma 

balvas tiks izlozētas pēc dalībnieku numuriem, galvenā izlozes balva – kalnu velosipēds no veikala „Eţi”. 
Speciālbalvas slēpojošām ģimenēm.  
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Dalības maksa  

Dalības maksa piesakoties un samaksājot līdz 

27.janvārim (ieskaitot) 
Grupām SVE - SV50                      Ls 5.00 

Grupām SV12 – SV18                    Ls 3.00 
Grupām Tautas klase SV un SV60   Ls 4.00 

Grupām SV10                               Ls 1.00 

Dalības maksa piesakoties uz vietas sacensību dienā 

 
Grupām SVE – SV50                        Ls 7.00, 

Grupām SV12 – SV18                      Ls 5.00 
Grupām Tautas klase SV un SV60     Ls 6.00 

Grupām SV10                                 Ls 2.00 

 
JA DALĪBAS MAKSA NAV PĀRSKAITĪTA LĪDZ 27.JANVĀRA NORĀDĪTJAM LAIKAM, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA 
DALĪBAS MAKSA ! 

 
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, dalības maksa netiek atgriezta.  
Gadījumā, ja sacensības tiek atceltas, iepriekš samaksātās dalības maksas tiek atgrieztas dalībniekiem, 

pārskaitot summu uz dalībnieku norādīto kontu bankā, ieturot bankas komisijas maksu. 
 

Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, ChampionChip īre, trases sagatavošana, apkalpojošais personāls, 

pārsteiguma balvas, dalībnieku ēdināšana,  suvenīri finišā, balvu fonds, u.c.organizatoriskās izmaksas.  

 
Papildus: 

Nepietiekama sniega gadījumā sacensības tiek atceltas. Lēmumu par sacensību norisi vai atcelšanu 

sacensību organizatori paziņo līdz 27.janvārim mājas lapā www.ezi.lv un www.sportlat.lv .  

 

Organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas sacensību nolikumā, par to informējot mājas lapā www.ezi.lv. 

 

Informācija:  
Tālr. 64207263, 26424490  

ezi@ezi.lv  

aldis.leitlands@ezi.lv  

www.ezi.lv  

http://www.ezi.lv/
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