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Latvijas Čempionāta nolikums frīstaila slēpošanas un snovborda 

slopestyle disciplīnā 
 
Sacensību, laiks, vieta un organizators 

1. Sacensību laiks: 15. – 16.02.2014. 

2. Sacensību organizators: “Latvijas slēpošanas savienība”, Olimpiskais centrs 

“Ventspils” un “Ride In Baltics” 

Sacensību programma 

1. Sacensību programmu sastāda Galvenais Tiesnesis, turpmāk tekstā- GT, iepriekš 

saskaņojot ar sacensību organizatoriem. 

2. Informācija par konkrēto sacensību programmu ir pieejama www.infoski.lv un 

www.rideinbaltics.eu  ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms sacensībām. 

3. Gadījumā, ja sacensību dienā klimatiskie apstākļi uz trases vai trases segums neļauj 

pienācīgi rīkot sacensības, tad GT ir tiesības atcelt sacensības nolikumā norādītajā 

dienā un mainīt sacensību programmu. 

4. GT ir tiesības noteikt jebkuru citu dienu un laiku, kad notiks atceltās sacensības, 

savlaicīgi informējot par to sacensību dalībniekus. 

Sacensību vadība 

1. Organizatori ieceļ sacensību GT un uzrauga viņu darbību. 

2. GT nosaka tiesnešu skaitu, ieceļ viņus, atceļ no amata un uzrauga viņu darbību. 

Protestu izskatīšana  

1. Protestus par tiesnešu rīcību iesniedz Sekretariātā 15 minūšu laikā pēc pēdējā 

nostartējuša dalībnieka. 

2. Šos protestus izskata GT, kopā ar citiem sacensību tiesnešiem. 

3. Jautājumu par protesta apmierināšanu lemj ar vienkāršu balsu vairākumu. 

4. Šis lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 

5. Protesta iesniedzējs kopā ar protestu iemaksā 35 EUR (par katru protestu), kuru 

saņem sacensību GT. 

6. Gadījumā, kad protests ir pamatots un tiek apmierināts, 35 EUR jāatgriež protesta 

iesniedzējam. 

APSTIPRINĀTS 

LSS snovborda un frīstaila slēpošanas darba grupā 

2013. gada 2. decembrī 

 

(Protokols Nr. SNB/2013/5, lēmums Nr. 3.1.1.) 

APSTIPRINĀTS 

LSS valdes sēdē 

2013. gada 5. decembrī 

LSS prezidents V. Brīze 

(Protokols Nr. ADM/2013/11, lēmums Nr. 10.1.) 

http://www.infoski.lv/
http://www.rideinbaltics.eu/
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7. Gadījumā, ja protests nav pamatots - 35 EUR tiek ieskaitīti organizatora norēķinu 

kontā. 

Dalībnieki  

1. Dalībnieki tiek sadalīti sekojošās grupās: 

Frīstaila slēpošana 

 Jaunieši – 1999.g.dz. un jaunāki 

 Vīrieši – 1998.g.dz. un vecāki 

 Sievietes 

Snovbords 

 Jaunieši – 2000.g.dz. un jaunāki 

 Juniori – 1999.g.dz līdz 1997.g.dz. 

 Vīrieši – 1996.g.dz. un vecāki 

 Sievietes 

 

2. Ja jaunākajā grupā ir pieteikušies mazāk nekā 4 cilvēki, šī grupa tiek pievienota 

vecākajai grupai. 

3. Sacensībās var piedalīties tikai tās personas, kuras ir parakstījušas sportista 

deklarāciju un samaksājušas dalības naudu. 

4. GT ir tiesīgs ierobežot sacensību dalībnieku skaitu, ja tas rada apstākļus, kas apdraud 

sportistu veselību. 

Numuru lietošana. 

1. Dalībnieks drīkst atrasties sacensību teritorijā tikai pareizi uzvilktā numurā. 

2. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja trases apskates, iesildīšanās un sacensību laikā, starta 

numurs tiek nekārtīgi valkāts vai arī netiek uzvilkts. 

3. Numura nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā, dalībniekam jāsedz zaudējumi 20 

EUR apmērā, ja tas netiek veikts līdz nākošajam posmam būs liegts starts sacensībās. 

Vērtēšana un reitings 

1. Dalībnieki tiek vērtēti pēc “overall” vērtēšanas sistēmas, kas nozīmē to, ka tiek 

vērtēts brauciena kopējais iespaids. 

2. Vērtēšana notiek 100 punktu sistēmā. 

3. Katra braucēja braucienu vērtē 3 tiesneši kurus ieceļ sacensību galvenais tiesnesi. 

4. Tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā. 

5. Par Latvijas čempionāta medaļniekiem var kļūt tikai Latvijas sportisti. 
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Pieteikšanās sacensībām un dalības maksa 

1. Pieteikties sacensībām varēs internetā www.rideinbaltics.eu aizpildot pieteikšanās 

anketu un samaksājot dalības maksu. 

2. Ar pieteikuma saņemšanas brīdi kluba norādītā persona kļūst par sacensību 

dalībnieku. 

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. 

4. Ja līdz Galvenā Tiesneša noteiktajam reģistrācijas laika beigām, dalībnieks netiek 

reģistrēts, tad pie starta tas netiek pielaists. 

5. Dalībnieki, kuri jeb kādu apstākļu dēļ ir nokavējuši savu startu, tiek pielaisti pie starta 

pēc pēdējā startējušā dalībnieka viņa grupā. 

6. Sacensību dalības maksa tiek norādīta sacensību programmā nevēlāk kā vienu nedēļu 

pirms sacensību datuma. 

Drošība 

1. Visiem dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķiveres, ja dalībnieks aizsargķiveri atsakās 

lietot, GT dalībnieku pie sacensībām ir tiesības nepielaist. 

2. Organizatori rekomendē dalībniekiem iegādāties veselības apdrošināšanu. 

Reklāma 

1. Ekskluzīvas reklāmas izvietošanas tiesības sacensību laikā pieder Organizatoriem. 

2. Visa iespējamā reklāmas izvietošana šajā laikā obligāti jāsaskaņo ar Organizatoriem. 

Nolikuma spēks un tā grozīšana 

1. Šis Nolikums ir spēkā uz laiku līdz nākamajiem grozījumiem. 

2. Nolikumu ir tiesīga grozīt LSS valde. 

http://www.rideinbaltics.eu/

