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NOLIKUMS 

 
LATVIJAS JAUNIEŠU UN JUNIORU ČEMPIONĀTS 

PARALĒLAJĀ SLALOMĀ (PSL) 

 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS PARALĒLAJĀ SLALOMĀ (PSL) 

 

LATVIJAS MEISTARU KAUSS PARALĒLAJĀ SLALOMĀ (PSL) 

 
1. VIETA UN LAIKS. 

 

2014. gada 15. martā. Siguldas OC „Sigulda”, Peldu ielā 1. 

 

2. PROGRAMMA. 

 

9.00 - 9.50   dalībnieku reģistrācija; 

9.50 - 10.00  dalībnieku sapulce; 

10.00 - 10.20  trases apskate; 

10.30    kvalifikācijas braucieni; 

14.00*    fināla braucieni; 

16.00*   sportistu apbalvošana; 

 

*  var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita; 

 

3. DALĪBNIEKI SNOVBORDA SACENSĪBĀS.  

 

GRUPAS (sievietes un vīrieši atsevišķi): 

1. jauniešu grupa  1999. (ieskaitot) gadā dzimušie un jaunāki. (15 un jaunāki) 

2. junioru grupa  1998. – 1994. (ieskaitot) gadā dzimušie. (16 – 20 gadi) 

3. sporta grupa (atklātā) 1998. (ieskaitot) gadā dzimušie un vecāki. (16 – un vecāki) 

4. meistaru grupa  1979. (ieskaitot) gadā dzimušie un vecāki. (35 un vecāki) 

 

Ja kādā no grupām ir mazāk par 4 dalībniekiem, grupa tiek pievienota pie nākošās vecākās 

grupas.  

 

Latvijas čempionu tituls tiek izcīnīts starp dalībniekiem, kas startē JAUNIEŠU, JUNIORU 

UN SPORTA grupās. MEISTARI izcīna Latvijas kausu (4. posms). 

 

Pieteikums jāiesniedz elektroniskā veidā izdarot reģistrāciju LSS mājas lapā www.infoski.lv 

vai elektroniski uz adresi info@infoski.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

LSS snovborda un frīstaila slēpošanas darba grupā 

2013. gada 2. decembrī 

 

(Protokols Nr. SNB/2013/5, lēmums Nr. 3.4.1.) 

APSTIPRINĀTS 

LSS valdes sēdē 

2013. gada 5. decembrī 

LSS prezidents V. Brīze 

(Protokols Nr. ADM/2013/11, lēmums Nr. 13.1.) 
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4. PROTESTI. 

 

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 

EUR. 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 EUR tiek atgriezta protesta iesniedzējam. 

Galvenā tiesneša noraidoša lēmuma gadījumā iemaksātā nauda 50,00 EUR netiek atgriezta. 

 

5. SNOVBORDA SACENSĪBU NOTEIKUMI. 

 

 Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem. 

 Sacensībās nedrīkst startēt alkoholisko un citu apreibinošu vielu ietekmē. 

 Dalībnieki startē snovbordam raksturīgās biksēs un jakās - dalībnieki 

areodinamiskajos tērpos tiks diskvalificēti. 

 Treniņi pa sacensību trasi NENOTIEK! 

 Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris, 

apstiprinot to ar savu parakstu sportista deklarācijā. 

 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 50,00 EUR vērtībā. 

 Sportists var tikt diskvalificēts, ja veic vairāk nekā vienu pāragru startu, neapstājas 

pēc tiesneša komandas, apbrauc vārtus no nepareizās puses, traucē vai aizskar citus 

dalībniekus, neievēro trases lietošanas un sacensību noteikumus. 

 Pārstarts. Dalībnieks nevar pieļaut vairāk par vienu pāragro startu kvalifikācijas un 

fināla braucienu laikā. 

 Sacensības notiek 2 kārtās: kvalifikācija un fināls. 

 Kvalifikācijā visi dalībnieki startē pa pāriem un veic divas trases. Pēc ABU TRAŠU 

summas rezultātiem, dalībnieki kvalificējas fināliem. 

 Atkarībā no laika apstākļiem un dalībnieku skaita, sacensību galvenais tiesnesis var 

mainīt sacensību noteikumus, paziņojot to dalībnieku sapulcē. 

 Fināli (izslēgšanas braucieni): dalībnieku skaits finālos tiek paziņots dalībnieku 

sapulcē. Finālos startē 16, 8, vai 4 dalībnieki katrā grupā, proporcionāli dalībnieku 

skaitam grupā. Dalībnieki startē pa divi katrā trasē, kur dalībnieki brauc divus 

braucienus, mainoties trasēm. Neizbrauktu vārtu gadījumā dalībnieks saņem 4 (četru) 

sekunžu sodu par katriem neizbrauktajiem vārtiem. Dalībnieki, kas beiguši 

sacensību, nodod savus numurus finiša tiesnesim. 

 Pēc kvalifikācijas beigām, dalībnieki, kas nav kvalificējušies fināliem, nodod savus 

numurus finiša tiesnesim. Dalībnieki finālā tiek sakārtoti tā, lai labākā laika 

uzrādītājs sacenšās ar sliktākā laika uzrādītāju no finālistiem, otra labākā laika 

uzrādītājs, ar otra sliktākā laika uzrādītāju utt.... Finālā dalībnieks veic divus 

braucienus – vienu braucienu pa katru no trasēm. Finālā abu trašu vārti tiek izveidoti 

tā, lai abas trases būtu vienādākas. Katras trases vārti ir atšķirīgā krāsā. 

Finālbraucienos, abu dalībnieku izstāšanās gadījumā, tiek ņemts vērā pareizi 

izbraukto vārtu skaits.  

 Sacensību organizatori ir tiesīgi nepielaist pie starta dalībniekus, kas neievēro 

nolikuma 6. punktu. 
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6. DALĪBAS MAKSA. 

 

Dalības maksa sacensībās ir 10.00 EUR. Jauniešu grupā dalības maksa ir 5.00 EUR. 

 

7. APBALVOŠANA. 

 

Jauniešu, Junioru un Sporta grupas 1. - 3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām, un 

diplomiem. 

Senioru grupas tiek apbalvotas ar kausiem un diplomiem. 

 

8. SACENSĪBU VADĪBA. 

 

Galvenais tiesnesis: Gerds Sīmanis 


