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IELŪGUMS / 30.DEC.

INFOSKI.LVTEV NAV JĀBŪT SPORTISTAM UN TRENĒTAM, LAI MĒĢINĀTU APBRAUKT MIETU!
LATVIJAS SLĒPOŠANAS SAVIENĪBAS SACENSĪBAS VISIEM DRAUGIEM, RADIEM, FANIEM UN INTERESENTIEM DIVĀS KĀRTĀS:
1. KĀRTA - 30. DECEMBRIS- VECGADA KAUSS
2. KĀRTA  - 2. APRĪLIS- PAVASARA KAUSS



NOLIKUMS 1. KĀRTA - VECGADA KAUSS 30. DECEMBRIS

GRUPAS:
KALNU SLĒPOŠANA KALNU SLĒPOŠANA
AMATIERI EKSPERTI
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 - 50 + E - 50 + No 51 g.v.

SNOVBORDS FRĪSTAILSLĒPES 
V V Visa vecuma vīrieši
S S Visa vecuma sievietes

• Eksperti (vīr.) – TOP 50 spēkā esošais LSS rangs.
• Ekspertes (siev.) – TOP 25 spēkā esošais LSS rangs.
• Amatieru klasē nav atļauts piedalīties apspīlētajos sacensību kombinezonos.
• Ķiveres obligātas visiem(Izņemot parka dalībniekus)
DISCIPLĪNAS:
Milzu slaloms saskaņā ar kalnu slēpošanas noteikumiem ar pārsteiguma elementiem.
Populārā skeitborda spēle „HORSE”, dalībnieki sadalās grupās un izlozē startēšanas secību. Dalībnieks, kurš startē nākošais izvēlās 
elementu uz kura tiek izpildīts triks, kurš pirms tam ir jānosauc pārējiem dalībniekiem. Dalībnieks izpilda triku, ja triks ir izpildīts precīzi, 
pārējiem dalībniekiem tas ir jāatkārto, ja nē tad triku rāda nākošais dalībnieks. Dalībnieks, kurš nespēj precīzi atkārtot triku, saņem 1 burtu, 
bet ja viņš ir sakrājis vārdu HORSE, spēle tiek zaudēta. To vai triks ir izpildīts precīzi izvērtē pārējie dalībnieki. Triki nedrīkst atkārtoties.

SACENSĪBU PROGRAMMA:
18.00-18.30 Ierašanās, starta nr. saņemšana
19:00 Atklāšanas ceremonija
19:30 Freeski/snb braucēju sapulce, spēles noteikumu izskaidrošana
19.30 Starts kalnu slēpošanai
19:40 Starts freeski/snb
22.00 Apbalvošanas ceremonija
- Afterski

ORGANIZATORS
Latvijas Slēpošanas savienība, tās atbalstītāji un draugi.
APBALVOŠANA
Tiek apbalvoti trīs labākie no katras grupas. Grupas uzvarētājs iegūst Sniega Kausu kalnu slēpošanā, otro un trešo vietu ieguvējiem tiek 
piešķirti diplomi Oriģinālāko slēpošanas ietērpu dalībniekiem pārsteigumu balvas. 
PIETEIKŠANĀS
Reģistrācijas forma www.infoski.lv, vai sacensību dienā uz vietas.
DALĪBAS MAKSA 
Sacensībām nav dalības maksas.
BRĀĻU TIRDZIŅŠ
Pēc jūsu brīvas gribas, pieņemsim jebkuru jums vai jūsu bērnam vairs nevajadzīgu slēpošanas inventāru, ko vēlaties nodot tālāk kādam, 
kam tas vairāk vajadzīgs. Inventāru būs iespējams apmainīt pret citu, ko atnesis kāds cits slēpotājs. LSS divas reizes gadā (sezonas 
sākumā un beigās) savāks inventāru un publiskos sarakstu ar lietām, kas būs pieejamas par velti piesakoties LSS, lai dotu iespēju sākt 
priecāties ar šo sporta veidu kopā ar pārējiem tiem, kam tas vēl nav bijis pieejams.
REKLĀMA
ekskluzīvas tiesības LSS, bet iespējams reklamēt savu ģimeni, komandu, klubu, skolu - bez maksas, pieļaujama jebkura reklāma kas 
izpaužas dziesmās dejās priekšnesumos, karnevāla tērpos un tamlīdzīgi.Komerciālu reklāmu LSS apliek ar nodokļiem un nodevām brīvā 
formā un neierobežotā apmērā. Maksāšanas pienākums ir personai, kas reklāmu izlpata. Par to kas ir komerciāla reklāma šajā pasākumā 
lemj LSS un tās lēmums nav pārsūdzams tāpat kā uzrēķināto nodokļu un nodevu summa.
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