
KALNU SLĒPOŠANAS SACENSĪBAS IESĀCĒJIEM

„Mazais Reinis 2012”
NOLIKUMS

1. Mērķis
Sarīkot svētkus mazajiem kalnu slēpošanas entuziastiem un noskaidrot, 
kurš ir pats ātrākais, veiklākais un drosmīgākais mazais kalnu slēpotājs. 

2. Vieta un laiks
Sacensības šajā - 2011./2012. gada ziemas sezonā notiks trijos posmos, 
Krimuldā, „Reiņa trasē”.
1. posms - 28. janvārī, 

Reģistrācija  no plkst. 10:00
Starts    plkst. 12:00

2. posms - 25.  februārī Reģistrācija  no plkst. 10:00
Starts    plkst. 12:00

3. posms - 17. martā

Reģistrācija  no plkst. 10:00
Starts    plkst. 12:00

3. Sacensību vadība
Sacensības organizē „Reiņa trase”. 

4. Sacensību dalībnieki
Dalība sacensībās ir liegta slēpošanas sporta skolu audzēkņiem!
Sacensībās var piedalīties visi bērni (iesācēji) vecumā līdz 7 gadiem 
(ieskaitot), kuri apguvuši kalnu slēpošanas iemaņas un patstāvīgi, bez 
palīdzības var veikt sacensību trasi. 
Ja bērnam sacensību sezonas gaitā ir dzimšanas diena un pēc tās vecums 
paredz startēt nākamajā vecuma grupā, tad iepriekš savāktie punkti 
saglabājas un bērns kopvērtējuma ieskaitē sacenšas grupā, kurā tam būtu 
jāstartē sezonas pēdējā posmā – 17. martā. 
Ja sacensību dalībniekam sezonas gaitā aprit pilni 8 gadi, tad sacensībās 
startēt drīkst ārpus kārtas, bet sacenšanos kopvērtējumā turpināt nevar. 
„Mazuļu” grupas dalībnieki trasi DRĪKST veikt kopā ar tēti, mammu, brāli, 
māsu vai citu pavadošo personu. Var izmantot sacensību pasaku tēlus.

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās: 
Mazuļu grupa 0 – 3 gadu vecumā (zēni un meitenes)
Sīcīšu grupa4 – 5 gadu vecumā (zēni un meitenes)
Sīču grupa 6 – 7 gadu vecumā (zēni un meitenes)

5. Sacensību disciplīnas: 
Jautrais šķēršļu nobrauciens, kuru katrs veic 1 reizi. (RT „  bērnu parkā”)

6. Sacensību vērtēšana
Uzvarētājs tiek noteikts pēc trases uzrādītā laika. 

7. Sacensību noteikumi
8.1. Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem. 



8.2. Dalībniekam trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu 
palīdzības. Izņēmums „Mazuļu” grupā!
8.3. Treniņi pa sacensību trasi NENOTIEK! Izņemot, trases iepazīšanas 
braucienā.
8.4. Par savu drošību dalībnieki atbild paši vai viņu vecāki, apstiprinot to ar 
savu parakstu sacensību pieteikumā.
8.5. Dalībnieks sacensību teritorijā drīkst atrasties tikai pareizi uzvilktā 
numurā. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja sacensību laikā starta numurs tiek 
nekārtīgi valkāts vai arī netiek uzvilkts. Pēc sacensībām starta numurs 
jānodod sacensību organizētājiem. Numura tīšas sabojāšanas, 
nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā, dalībniekam jāsedz zaudējumi 
20Ls vērtībā.

8. Apbalvošana 
Mazuļu, Sīcīšu un Sīču grupas dalībnieki visi saņem diplomu un balvu pēc 
katra posma. Pēc uzrādītā laika, dalībnieki tiks sadalīti pa vietām un par 
katru vietu tiks piešķirti punkti. 2012.gada 17.martā, pēc DIVU labāko 
posmu iegūtajiem punktiem, tiks noteikti kopvērtējuma 1. - 3. vietas 
ieguvēji, kuri katrā grupā saņems kausu, diplomu un balvas. 
Balva arī jaunākajam sacensību dalībniekam, katrā posmā!

9. Pieteikumi 
Pieteikumi par dalību sacensībās jāiesniedz:
1. posms - līdz 27.janvārim plkst. 16:00
2. posms - līdz 24. februārim plkst. 16:00
3. posms - līdz 16. martam plkst. 16:00
pa e-pastu juris@reinatrase.lv vai ar SMS pa tālr. +371 26106405, norādot 
vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un vecāku kontakttālruni. Online 
pieteikšanās www.reinatrase.lv

10.Dalības maksa 
Piesakoties iepriekš 4,00 LVL pie reģistrācijas (uzrādot apstiprinājuma 
SMS).
Piesakoties uz vietas, sacensību dienā 6,00 LVL pie reģistrācijas.

11. ORGANIZATORISKĀ INFORMĀCIJA SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM UN 
LĪDZJUTĒJIEM

Reģistrācija, numuru saņemšana – viesu nama ‘Reinis’ administrācijā
Pulcēšanās un apbalvošana – „  bērnu parka” pakājē.

Reiņa trases administrācija

http://www.reinatrase.lv
http://www.reinatrase.lv

