
KALNU SLALOMA SLĒPOŠANAS SACENSĪBAS  

„Lielais Reinis 2018” 
NOLIKUMS 

 
1. Vieta un laiks 

Sacensības šajā ziemas sezonā 2017/2018 notiks Krimuldā, „Reiņa trasē”. 

18. februārī 
Reģistrācija  no plkst. 10:00 

 Starts     plkst. 11:00 

 
2. Sacensību vadība 

Sacensības organizē „Reiņa trase”sadarbībā ar Sporta klubu „ASI” Galvenais tiesnesis – 
Andris Krauja. 
 

3. Sacensību dalībnieki 
Sacensībās var piedalīties visi bērni vecumā no 2004. g.dz. un jaunāki, kuri apguvuši kalnu 
slēpošanas iemaņas un patstāvīgi, bez palīdzības var veikt sacensību trasi. 
Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:  
dzimuši 2011. gadā un jaunāki (zēni un meitenes atsevišķi) 
dzimuši 2008. – 2010. gadā (zēni un meitenes atsevišķi) 
dzimuši 2004. – 2007. gadā (zēni un meitenes atsevišķi) Nedrīkst startēt, ja ir ņemta dalība 
LSF rīkotajās sacensībās 2017./2018. gada sezonā. Ir iespēja startēt ārpus konkurences. 
atklātā vecāku un vecvecāku grupa (šajā grupā var piedalīties visu to bērnu vecāki un 
vecvecāki, kuri startē kādā no augstākminētajām grupām). 
 

4. Sacensību disciplīna: 
Slaloms ar gigantslaloma karogiem. Katrs veic divus nobraucienus. (Reiņa trases galvenajā 

 trasē kreisajā pusē, skatoties no kalna augšas uz leju.) 
 

5. Sacensību vērtēšana 
Rezultātu veidos divu braucienu kopēja laika summa. Vienas trases braucēji sarindosies aiz 
visiem, kas veikuši divas trases. 
 

6. Sacensību noteikumi 
7.1. Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem.  
7.2. Dalībniekam trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības.  
7.3. Treniņi pa sacensību trasi NENOTIEK! Izņemot, trases apskati. 
7.4. Par savu drošību dalībnieki atbild paši vai viņu vecāki, apstiprinot to ar savu parakstu 
sacensību pieteikumā. 
7.5. 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 25 
EUR vērtībā. 



 
7. Apbalvošana  

Apbalvotas tiek katras grupas pirmās trīs vietas, vīriešu un sieviešu konkurencē.Paredēta 
lotereja un pārsteiguma balvas. 
 

8. Pieteikumi  
Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz  līdz 17. februāra 16:00 
pa e-pastu administracija@reinatrase.lv vai ar SMS pa tālr. 29272255, norādot vārdu, 
uzvārdu, dzimšanas gadu, vecāku kontakttālruni un klubu, ja tādam piederīgs. 

 
9. Dalības maksa  

Piesakoties iepriekš 10 EUR pie reģistrācijas (uzrādot apstiprinājuma SMS vai e-pasta 
izdruku). 
Piesakoties uz vietas, sacensību dienā 15 EUR pie reģistrācijas. 

 
11. ORGANIZATORISKĀ INFORMĀCIJA SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM UN LĪDZJUTĒJIEM 

Reģistrācija, numuru saņemšana – Reiņa Cafe 
Pulcēšanās un apbalvošana – Reiņa trases lielā kalna augšpusē 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
    


