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 Apstiprināts Baltic Cup 2011 organizatoru komitejā 
2010.gada .................... 

 
 

Organizatoru komitejas priekšsēdētājs Vairis Brīze 
 

Baltic Cup 2011 sacensību Nolikums kalnu slēpošanā. 
 

 
1. Organizatoru komiteja 
 
Baltic Cup 2011 organizatoru komiteja sastāv no Lietuvas Slēpošanas federācijas 
oficiālajiem pārstāvjiem sadarbībā ar Latvijas Slēpošanas Savienības oficiālajiem 
pārstāvjiem. 
 

Datums Vieta Organizators 
21 – 25. marts 2011 Suomutunturi 

Finland 
Lietuvas Slēpošanas 

federācija sadarbībā ar 
Latvijas Slēpošanas 

Savienību 
 
2. Sacensību vadība 
 

2.1 Organizatoru komiteja ieceļ sacensību vadību un uzrauga viņu darbību. 
2.2 Sacensību vadība sastāv no sekojošiem sacensību tiesnešiem: 
- Galvenais tiesnesis 
- Tiesnesis 
- Tiesneša asistents 
- Starta tiesnesis 
- Finiša tiesnesis 

 
*Sacensību vadības priekšsēdētājs ir galvenais tiesnesis. 

 
 
3. Sacensību programma 
 
Datums Disciplīna Grupa Vieta 
21.marts SG treniņu diena A, B, C, E, J, S, Suomutunturi 
22.marts SG A, B, C, E, J, S, Suomutunturi 
23.marts GS A, B, C, E, J, S, Suomutunturi 
24.marts SL A, B, C, E, J, S, Suomutunturi 
25.marts*  GS D Suomutunturi 
*arī rezerves diena sliktu laika apstākļu gadījumā 
3.1 Sacensību programmu sastāda organizatoru komiteja. 
3.2 Informācija par konkrēto sacensību programmu ir pieejama organizatoru komitejas 

oficiālajā mājas lapā www.infoski.lv ne vēlāk kā 15 dienas pirms sacensībām. 
3.3 Gadījumā, ja sacensību dienā klimatiskie apstākļi uz trases vai trases segums neļauj 

pienācīgi rīkot sacensības, tad sacensību vadībai ir tiesības atcelt sacensības šajos 
noteikumos norādītajā dienā un mainīt sacensību programmu. 

3.4 Sacensību vadībai kopā ar organizatoru komiteju ir tiesības noteikt jebkuru citu dienu 
un laiku, kad notiks atceltās sacensības, savlaicīgi informējot par to sacensību 
dalībniekus.  
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4. Protestu izskatīšana 
 
4.1 Protestu veidi, iesniegšanas vieta, kā arī termiņi tiek nolikti saskaņā ar Starptautiskās 

Slēpošanas Federācijas, (turpmāk tekstā FIS) „International Competition Rules”, 
(turpmāk tekstā ICR) punktiem 640, 641, 642 un 643. Par šo tiks atgādināts komandu 
pārstāvju sanāksmēs. 

4.2 Protesti jāiesniedz rakstiski. 
4.3 Tikai nacionālās slēpošanas asociācijas pārstāvji, komandu pārstāvji vai treneri ir 

autorizēti iesniegt protestus. 
4.4 Protestus izskata sacensību vadība. 
4.5 Jautājumu par protesta apmierināšanu lemj ar vienkāršu balsu vairākumu. 
4.6 Šis lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 
4.7 Protesta iesniedzējs kopā ar protestu iemaksā 100 EUR (par katru protestu), kuru 

saņem sacensību CR. 
4.8 Gadījumā, kad protests ir pamatots un tiek apmierināts, 100 EUR ir jāatgriež protesta 

iesniedzējam. 
4.9 Gadījumā, ja protests nav pamatots- 100 EUR tiek ieskaitīti organizatora norēķinu 

kontā. 
 
5. Dalībnieki 
 
5.1 Dalībnieki Baltic Cup 2011 tiek sadalīti sekojošās grupās: 

 
Grupa Vecums 

Elite  E 1995.g.dz. un vecāki 
Juniori  J 1991.- 1995.g.dz. 
Seniori  S 1976. g. dz. un vecāki 
A grupa 1996/1997. g. dz. 
B grupa 1998/1999. g. dz. 
C grupa 2000/2001. g. dz. 
D grupa 2002. g. dz. un jaunāki 
 

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

5.3 Nepilngadīgo dalībnieku (līdz 18 g.v.) sportista deklarāciju var parakstīt vecāki, 
aizbildņi, treneris, kluba pārstāvis un/vai nacionālās slēpošanas asociācijas oficiāls 
pārstāvis, kuri ar savu parakstu apliecina atbildību par minēto sportistu. 

5.4 Sacensību vadība ir tiesīga ierobežot sacensību dalībnieku skaitu, ja tas rada 
apstākļus, kas apdraud sportistu veselību. 

5.5 Pēc šajā Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem un ņemot vērā Baltic Cup sacensību 
rezultātus vienlaicīgi notiek ieskaite Latvijas pieaugušo Čempionātā.   

 
6. Sacensību norise 
 

6.1 Sacensības notiek saskaņā ar šiem noteikumiem pēc FIS ICR ietvertajiem 
principiem. 

6.2 Tiek rīkoti divi braucieni slaloma un milzu slaloma disciplīnās un viens brauciens 
supergiganta disciplīnā. 

6.3 Sacensībās ar diviem braucieniem starta kārtību otrajam braucienam nosaka 
dalībnieku rezultāti pirmajā braucienā, izņemot pirmos 15 labākos rezultātus, kuru 
iegūtās vietas pēc rezultāta startē apgrieztā secībā. 
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6.4 Sacensību vadībai ir tiesības lemt vai apgriezto rezultātu skaits otrajam 
braucienam var tikt samazināts uz mazāku, paziņojot par to ne vēlāk kā 1 stundu 
pirms pirmā sacensību brauciena. 

 
7. Izloze un starta kārtība 
 
 

7.1 Starptautiskās Slēpošanas federācijas FIS punktu liste tiks ņemta par pamatu 
dalībnieku klasifikācijai pēc ranga. Dalībnieki, kuriem nav FIS punktu spēkā 
esošajā FIS punktu listē, tiks klasificēti kā dalībnieki bez FIS punktiem. 

7.2 Starta kārtība Baltic Cup sacensībās kalnu slēpošanā tiek kārtota saskaņā ar 
dalībnieku FIS punktiem disciplīnās (Slaloms, Milzu slaloms, Supergigants). 
Pirmā grupa, kas ir ne lielākā kā 15 dalībnieki tiek lozēta neatkarīgi no dalībnieku 
nacionalitātes. Šī grupa var tikt palielināta gadījumā, ja divi vai vairāk dalībnieki 
pēc FIS punktu rezultāta ierindojas 15., vietā. Visi pārējie dalībnieki ar FIS 
punktiem startē pēc FIS punktiem esošajā kārtībā. Visi dalībnieki bez FIS 
punktiem tiek lozēti pēdējā grupā. Ja pirmo 15 dalībnieku starpā, starpība starp 
vienu un nākamo dalībnieku ir pārāk liela; sacensību vadība lemj par dalībnieku 
skaita izmaiņām pirmajā grupā. 

7.3 Dalībnieku bez FIS punktiem starta kārtība notiek pa grupām pēc principa: pa 
vienam dalībniekam no katras pārstāvētās valsts, par pamatu ņemot valstu 
atbildīgo personu iesūtītos dalībnieku reģistrācijas sarakstus, kas jāiesniedz 
vismaz 1 stundu pirms pirmās komandu pārstāvju sanāksmes. 

7.4 Kuras valsts dalībnieks startēs pirmais, kurš otrais, kurs trešais utt.- noteiks 
pirmajā treneru un pārstāvju sanāksmē organizētā izloze. 
 

 
8. Apabalvošana 
 
8.1 Pirmo trīs labāko rezultātu īpašnieki tiek apbalvoti ar Baltic Cup medaļām. 
8.2 4-o, 5-o un 6-o labāko rezultātu ieguvējiem visās vecuma grupās pasniedz diplomus.  
 
9. Pieteikšanās sacensībām 
 

9.1 Pieteikumu par dalību sacensībās var iesniegt individuālā persona, klubs vai kluba 
atbildīgā persona, kura pārstāv konkrēto sportistu. 

9.2 Pieteikums jāiesniedz elektroniskā veidā izdarot reģistrāciju LSS mājas lapā 
www.infoski.lv vai elektroniski uz adresi info@infoski.lv  

9.3 Reģistrācija jāveic ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensībām. 
9.4 Pieteikums netiks pieņemts, ja persona neatbilst šī nolikuma 5.p. minētajiem 

kritērijiem. 
9.5 Galīgo dalībnieku sarakstu apstiprina un iesniedz katras nācijas federācijas 

oficiāls pārstāvis līdz 18:00 iepriekšējā dienā pirms oficiāla starta vai oficiālā 
treniņa. 

9.6 Dalībnieku sarakstiem jābūt prioritārā secībā pa grupām- A,B,C,D,E (E grupā 
iekļaujot grupas S un J) norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, 
dzimumu un pārstāvamo klubu, kā arī FIS punktu skaitu katrā disciplīnā. 

9.7 Ja dalībnieks ir pieteicies un reģistrējies, bet konkrētajās sacensībās nav startējis, 
tad viņa pārstāvētā kluba atbildīgā persona atgriež visu, kas dalībniekiem bija 
piešķirts konkrētajās sacensībās (starta numurs, pacēlāja karte/s, biļete/s un tml.), 
pretējā gadījumā LSS ir tiesības klubam piestādīt rēķinu par nodarītajiem 
zaudējumiem dubultā apmērā. 
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10. Reklāma 
 
10.1 Ekskluzīvas reklāmas izvietošanas tiesības sacensību laikā un ārpus tām pieder 

organizatoru komitejai. 
10.2 Visa iespējamā reklāmas izvietošana šajā laikā obligāti jāsaskaņo ar organizatoru 

komiteju.  
 
11. Dalības nauda 
 
11.1 Dalības nauda ir 15 EUR par startu vienam dalībniekam katrā disciplīnā. 
11.2 Dalības nauda apmaksājama līdz pulksten 18:00 iepriekšējā dienā pirms oficiāla 
starta vai oficiālā treniņa. 
 
12. Apdrošināšana. 
 
12.1 Visiem Baltic Cup dalībniekiem ir jābūt atbilstošai nelaimes gadījumu 

aprdrošināšanas polisei, pietiekamos apmēros, lai vajadzības gadījumā tā spētu 
nosegt ar nelaimes gadījumu saistītos izdevumus, kā arī ar nelaimes gadījumu 
saistītos izdevumus par transport un glābšanas pasākumiem, iekļaujot kalnu 
slēpošanas sacensību riskus. 

12.2 Nacionālās Slēpošanas Savienības ir atbildīgas par visu savu reģistrēto dalībnieku 
apdrošināšanu. 

12.3 Nacionālajai Slēpošanas Savienībai vai tās dalībniekiem ir jābūt gataviem pierādīt 
savas apdrošināšanas polises atbilstību jebkurā laikā, kad to pieprasa Organizatoru 
komiteja. 

 
13. Nolikuma spēks un tā grozīšana. 
 
13.1 Šis Nolikums ir spēkā uz laiku līdz nākošajiem grozījumiem.  
13.2  Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt Baltic Cup organizatoru komiteja. 
13.3  Baltic Cup oficiālās saziņas valodas ir angļu un krievu. 
13.4 Baltic Cup nav FIS kategorijas sacensības un FIS punkti tajās netiek rēķināti. 


