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NOLIKUMS 

Carnikavas Piejūras tautas slēpojumam 
 

1. Mērķis 1.1. Distanču slēpošanas sporta un aktīvās atpūtas līdzekļa popularizācija 

novada iedzīvotāju vidū. 

1.2. Novada sporta tēla stiprināšana ziemas sporta veidos. 

1.3. Noskaidrot labākos novada slēpotājus pa vecuma grupām 

1.4. Noskaidrot aktīvākās ģimenes distanču slēpošanā. 

2. Organizatori un 

   vadība 

2.   2.1.Sacensības organizē Carnikavas novada pašvaldības iestāde „Carnikavas 

sporta centrs” (turpmāk tekstā - CSC) sadarbībā ar OK „Kāpa”, Sporta skolu 

„Arkādija” un       

            atbalstītājiem. 

2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Roberts Raimo. Tālr.29863223;       

3. Vieta un laiks 3.1. Sacensības notiek  svētdien, 2011.gada 11.martā Carnikavas novadā, 

Carnikavā, Jūras ielas galā pie Slēpotāju kalna (marķējums no Jūras un 

Laivu ielu krustojuma (no tilta pār Vecgauju) 

3.2. Starts plkst.12.00.Starta intervāls 30 sek.  

3.3. Numuru saņemšana no 11.00 -11.45 

  4. Sacensību 

     dalībnieki   

4.1. Slēpojumā var piedalīties visi, kuri vēlas slēpot. 

4.2. Carnikavas novada iedzīvotāji (personas, kuras deklarētas novada 

teritorijā)  

5. Pieteikšanās 5.1. Iepriekšējā pieteikšanās: www.sports.carnikava.lv līdz 10.03. 

plkst.21.00 vai uz vietas. Sacensību dalībnieki aicināti pieteikties 

savlaicīgi. 

5.2. Reģistēšanās un numuru izņemšana sacensību vietā 11.03.2011. no 

10.00 -11.45. 

5.3. Piesakoties jānorāda vārdu, uzvārdu, dz.gadu, dzīves vietu, novada 

ciemata nosaukumu, ģimenes nosaukumu(piem. „Pārsliņas”) 

6.Dalības maksa 6.1. Dalība sacensībās bez maksas.  

7. Sacensību 

    kārtība 

7.1. Slēpojums notiek tikai klasikas solī. 

7.2. Starts plkst.12.00.Starta intervāls 30 sek.  

7.3. Starta kārtība tiek vaidota atbilstoši pieteikšanās secībai, priekšrocības 

dodot tiem, kas pieteikušies agrāk. Pirmie startē jaunāko grupu 

dalībnieki. 

7.4. Distanču garumi un vecuma grupas: 

Distances Grupas 

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

3km SV12 grupa (2000.-2001.g.dz.)  

6km S14 1998.-1999.dz.g. 

S16 1996.-1997.dz.g. 

S55 1957.dz.g.un vecākas 

V14 1998.-1999.dz.g. 

V16 1996.-1997.dz.g. 

V60 1952.dz.g.un vecāki 

SV Tautas klase (jebkurš) 

12km S Elites grupa V Elites grupa 
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S18 1994.dz.g. un jaunākas V18 1994.dz.g. un jaunāki 

S40 1972.dz.g.un vecākas V40 1972.dz.g.un vecāki 

S50 1962.dz.g.un vecākas V50 1962.dz.g.un vecāki 
 

8. Izdevumi, un 

norēķini 

8.1. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā CSC 

sadarbībā ar pasākuma atbalstītājiem. 

8.2. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku sagatavošanos sacensībām un 

dalību sacensī piedalīšanos sacensībās  sedz paši sacensību dalībnieki. 

9. Apbalvošana 9.1. Apbalvoti ar balvām tiek pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, 

ja grupā ir vismaz seši dalībnieki. 

Carnikavas novada iedzīvotājiem atsevišķs vērtējums.  

9.2. Tautas klasē – pārsteiguma balvas. 

9.3. Tiek vērtētas trīs kuplākās sportiskās ģimenes (ja dalībnieku skaits 

vienāds – priekšrocība tai ģimenei, kuras dalībnieki sasnieguši mazāku 

punktu summu saskaitot iegūtās vietas konkrētajā distancē (labākais 

konkrētā dalībnieka rezultāts)).  

9.4. Apbalvošana plānota ap 11.03.2011. plkst.14.30. 

9.5. Rezultāti tiks publicēti www.sports.carnikava.lv un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā.     

10.Citi noteikumi 10.1. Sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli un 

sagatavotību sacensībām. 

10.2. Sacensību numurs jāatgriež organizatoriem sacensību finiša zonā. 

10.3. Par numura nozaudēšanu sods 10Ls. 

11.Serviss 11.1. Slēpju serviss (maksas pakalpojums). 

11.2. Karsta tēja. 
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