
Biķernieku Kauss 2011
NOLIKUMS 

1.MĒRĶIS

Vienot visus distanču slēpošanas entuziastus, ģimenes un darba kolektīvus un noskaidrot 
ātrākos šī sporta veida pārstāvjus Rīgā.

2.VIETA UN LAIKS 

Biķernieku distanču slēpošanas trase; S.Eizenšteina iela 6 (Motormuzejs)
Sestdiena, 2011. gada 12.marts

3. STARTA GRUPAS, DISTANCES UN DALĪBAS MAKSA

Sacensības notiek četrās starta grupās:

• Individuālā ieskaite
 Slēpojums notiek brīvajā stilā. Uzvarētāju nosaka pēc ātrākā slēpotāja savā vecuma 
grupā. Pēc individuālās distances rezultāta tiek vērtētas arī tās komandas, kuras 
pieteikušas sevi ģimeņu vai kolektīvā slēpojuma ieskaitē.

• Ģimeņu ieskaite.
Ģimene skaitās, ja to pārstāv vismaz 2 cilvēki. Katras ģimenes rezultātu veido 
individuālās ieskaites punktu kopsumma pēc vecuma grupu kopvērtējumā. 
Reģistrējoties ģimenes ieskaitei, tās pārstāvjiem pēc reģstrantu pieprasījuma jāspēj 
pierādīt sava piederība konkrētai ģimenei. 

• Kolektīvais slēpojums.
Kolektīvs ir viena uzņēmuma vai organizācijas pārstāvju grupa, kas sastāv no 7 līdz 
15 cilvēki. Viena organizācija var pieteikt vairākas komandas. Kolektīva rezultātu 
veido individuālās ieskaites punktu skaits pēc kopvērtējuma.

• Biķernieku retro aplis, 2.2 km distance.
Īpašs pasākums ikvienam, kurš atceras koka slēpes un slēpošanu 20 un vairāk gadus 
atpakaļ. Retro aplī piedalīties tiek aicināts ikviens, kuram pagrabā, bēniņos vai goda 
vietā stāv īpaši vecs slēpju pāris.
Piedalās individuālie dalībnieki ar retro slēpēm, ražotām ne vēlāk kā 1986.gadā. 
Slēpojums notiek brīvajā stilā. Uzvarētāju nosaka pēc ātrākā slēpotāja sieviešu un 
vīriešu grupās. Atsevišķi var tikt apbalvots labākais retro slēpotāja kopējais vizuālais 
tēls. Visi retro apļa dalībnieki saņem īpašu vimpeli finiša zonā.



Dalībnieku grupas:

Meitenes, 
sievietes

Jaunieši, 
vīrieši Dzimšanas gads Dalības maksa (Ls)Dalības maksa (Ls)

Distance 
(km)

   
iepriekš 

piesakoties
sacensību 

dienā  
B1 B1 2005. un jaunāki 2 4 0,4
B2 B2 2003.-2004.g.dzimuši 2 4 0,4
B3 B3 2001.-2002.g.dzimuši 2 4 0,4
S12 V12 1999.-2000.g. dzimuši 2 4 2,2
S14 V14 1997.-1998.g. dzimuši 2 4 2,2
S16 V16 1995.-1996. g.dzimuši 2 4 2,2
S18 V18 1993.-1994. g.dzimuši 2 4 7,6
S V 1972.-1992.g.dzimuši 4 6 7,6

S40 V40 1971.-1962.g.dzimuši 4 6 7,6
S50 V50 1952.-1961.g.dzimuši 4 6 7,6

 V60 1951.g.dzimuši un vecāki 4 6 7,6
Ģimeņu un 

kolektīva ieskaite
Ģimeņu un 

kolektīva ieskaite
Bez vecuma 
ierobežojuma Atbilstoši dalībnieka vecumamAtbilstoši dalībnieka vecumamAtbilstoši dalībnieka vecumam

Retro aplisRetro aplis
Bez vecuma 
ierobežojuma 1 1 2,2

Inventāra noma pieejama Burusports nomā, S.Eizenšteina ielā 6.
Dalības maksā inventāra noma nav iekļauta.

4. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās no 24.februāra aizpildāmi 
• elektroniski sacensību oficiālajā mājas lapā www.burusports.lv;
• veikalos Burusports (Gaujas 7, Apuzes 24 vai Čaka 149) vai 
• distanču slēpošanas inventāra nomā Biķerniekos (S.Eizensteina ielā 6) 

līdz 09.03.2011. pl 12:00 vai arī par paaugstinātu maksu sacensību dienā, reģistratūrā no 
pl. 8:30 līdz pl 10:00.
Par reģistrēšanos pēc pl. 10:00 dalības maksa tiek dubultota. 

Dalībnieks ir reģistrējies, kad ir ieskaitījis dalības maksu atbilstoši savā grupā noteiktajai 
dalības maksai uz 10.punktā norādītajiem rekvizītiem vai samaksājis kādā no 
pieteikšanās vietām skaidrā naudā.



Dalībnieka starta vieta koridorā atkarīga no reģistrēšanās laika – kurš ātrāk reģistrējas, tas 
tiek izdevīgākā vietā starta koridorā.

5. PROGRAMMA

8:30 - 10:00  reģistrācija
11:00   Starts B1, B2 un B3 dalībnieku grupām; kontrollaiks 30 minūtes
12:00   Starts pārējām dalībnieku grupām; kontrollaiks 1 stunda
13:00   Starts retro aplim; kontrollaiks 30 minūtes
14:00   Apbalvošana

Iesildīšanās laiks līdz pl.11:30 (pēc 10:30 trase slēgta).  

6. APBALVOŠANA

Vērtēšana – tiek vērtēti dalībnieki katrā grupā atsevišķi. 
Tiek apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji katrā grupā un tiek apbalvoti ar balvām un goda 
rakstiem; retro slēpotāji finišā saņem vimpeļus.
 

7. SACENSĪBU NOTEIKUMI

1. Sacensību procedūra un noteikumi tiek noteikti un regulēti ar sacensību Instrukciju, 
kas tiek izvietota uz sacensību oficiālā informācijas ne vēlāk kā 30min pirms sacensību 
oficiālā sākuma. 
2. Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris, apstiprinot 
to ar savu parakstu sacensību pieteikumā.
4. Sacensībās nedrīkst startēt alkoholisko un citu apreibinošu vielu ietekmē. 
5. Dalībnieks sacensību teritorijā drīkst atrasties tikai ar pareizi uzvilktu numuru. 
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 25,00 Ls vērtībā.
7. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 10 minūtes pēc konkrētās disciplīnas sacensību 
beigām, adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. Kopā ar protestu sekretariātā 
jāiemaksā 50,00 LVL. Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu kolēģija, bet lēmumu pieņem 
galvenais tiesnesis ne vēlāk kā 15 minūtes pēc protesta saņemšanas. Galvenā tiesneša 
pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda 50,00 LVL tiek 



atgriezta protesta iesniedzējam. Galvenā tiesneša noraidoša lēmuma gadījumā iemaksātā 
nauda 50,00 LVL netiek atgriezta. Tiesnešu lēmums nav pārsūdzāms.

8. CITA INFORMĀCIJA

Serviss (slēpju sagatavošana startam) ir pieejams starta zonā un tas ir maksas 
pakalpojums.
Inventāra noma ir pieejama Burusports invenāra nomas punktā starta zonā un nav 
iekļauta dalības maksā.
Autostāvvieta pieejama pie Motormuzeja (starta/finiša zonā) un ir bez maksas. 
Sacensību atcelšana/pārcelšana  
Organizatori laika apstākļu dēļ (sniega trūkums) var atcelt vai pārcelt sacensības, par to 
paziņojot mājas lapā
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.
Sacensību posma atcelšanas gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta. 

9. SACENSĪBU BIROJS 

Sacensības organizē: Burusports Team
Sacensību galvenais tiesnesis: 
Sacensību sekretārs: 
Laika kontrole:

10. REKVIZĪTI

Biedrība „Burusports Team“
Reģ.nr. 40008069933
Banka: Swedbank
Norēķinu konts: LV16HABA0551003415390

Maksājumā lūdzam norādīt: Dalības maksa Biķernieku Kauss,  dalībnieka vārdu 
uzvārdu, distanci un vecuma grupu . 

Biķernieku kausa
Organizatori

2011.gada 18.februārī.


