
Apstiprināts LSS valdes sēdē
2011.gada 15. septembrī

LSS valdes priekšsēdētājs Vairis Brīze

 NOLIKUMS LATVIJAS SLĒPOŠANAS SAVIENĪBAS 
SACENSĪBĀM „SNIEGA KAUSS 2011/2012”

1. Sacensību laiks, vieta un organizators

Sacensību galvenais organizators ir Latvijas slēpošanas savienība, turpmāk tekstā- LSS. 

Sacensību nosaukums Datums Vieta Organizators
Sniega Kauss

(1. kārta)
2011. gada 17. decembrī Žagarkalns LSS

Sniega Kauss 
(2. kārta)

2012. gada 31. martā Žagarkalns LSS

1. Informācija par konkrēto sacensību programmu ir pieejama LSS mājas lapā 
www.infoski.lv ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensībām.

2. Dalībnieki

1. Dalībnieki Sniega Kausa sacensībās sekojošās grupās:
Kalnu slēpošanā -

AMATIERI*
  (Dāmas & Kungi)

EXPERTI
   (Dāmas & Kungi)

VECUMS

A - 25 E - 25 Līdz 25 g.v.
A - 35 E - 35 No 26 līdz 35 g.v.
A - 50 E - 50 No 36 līdz 50 g.v.

A - ...... E- ...... No 51 līdz ...
*AMATIERI - tie, kuri pēdējos divus gadus nav piedalījušies LSS ranga sacensībās.

Kalnu slēpošanā komandu sacensībā - Tikai amatieri! Komandā 3 dalībnieki! Visi 
dalībnieki no viena kolektīva! Viena no tiem dāma!

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

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

3. Sacensību norise Kalnu slēpošanā

1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu pēc starptautiskajos noteikumos 
ietvertajiem principiem. 

2. Tiek rīkoti divi braucieni.
3. Starta kārtība abos nobraucienos notiek atbilstoši dalībnieku reģistrācijai.
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6. Sacensībnu norise Kalnu slēpošanā Komandām

1. Komandā startē trīs dalībnieki, no kuriem viena ir dāma.
2. Komandu sacensībā ir tikai viens brauciens.
3. Vērtē divu labāko rezultātu kopsummu.
4. Komandu sacensībā piedalās dalībnieki no viena kolektīva.
5. Starta kārtība notiek atbilstoši dalībnieku reģistrācijai. 

5. Apbalvošana
1. Ar kausiem un diplomiem tiek apbalvoti 3 labāko vietu ieguvēji katrā disciplīnā, 

vecuma grupā un dāmām/kungiem atsevišķi. 
2. Identiski ar diplomiem tiek apbalvoti 4-o, 5-o, un 6-o vietu ieguvēji.
3. Komandu sacensībā par pirmo vietu apbalvo ar ceļojošo kausu un vērtīgām balvām, 

pārējās godalgotās komandas saņem diplomus un kausu.

6. Pieteikšanās sacensībām

1. Pieteikumu var iesniegt elektroniskā veidā izdarot reģistrāciju LSS mājas lapā 
www.infoski.lv vai elektroniski uz adresi info@infoski.lv 

2. Reģistrēties varēs arī sacensību norises vietā pirms starta attiecīgajā disciplīnā (sekot 
līdzi programmai). 

3. Dalība jebkurā disciplīnā ir BEZMAKSAS.

7. Nolikuma spēks un tā grozīšana.

1. Šis Nolikums ir spēkā uz laiku līdz nākamajiem grozījumiem. 
2. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSS Valde.
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