
NOLIKUMS 
SNOVBORDA SLALOMA SACENSĪBAS BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM, 
Latvijas Kauss JUNIORIEM, SPORTISTIEM UN MEISTARIEM. 

 
 
1. VIETA UN LAIKS. 

 
2015. gada 28. februārī. Disciplīna – Slaloms un Paralēlais Slaloms. 
Vieta – Ozolkalns 
 
2. PROGRAMMA. 
 
10.30 - 11.00 dalībnieku reģistrācija, numuru sadale; 
11.00 - 11.05 dalībnieku sapulce (starta vietā); 
11.05 - 11.20 trases apskate; 
11.30 sacensību braucieni (2 trases) un paralēlais slaloms 
14.00* sportistu apbalvošana; 
 
* var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem 
 
3. DALĪBNIEKI SNOVBORDA SACENSĪBĀS. GRUPAS (sievietes un vīrieši atsevišķi): 
 
1. bērnu grupa 2004. - (ieskaitot) gadā dzimušie un jaunāki (11 un jaunāki) 
2. jauniešu grupa 2003. - 2000. (ieskaitot) gadā dzimušie (12 - 15 gadi) 
 
3. sporta grupa (atklātā) 1999. (ieskaitot) gadā dzimušie un vecāki. (16 – un vecāki) 
4. meistaru grupa 1979. (ieskaitot) gadā dzimušie un vecāki. (36. un vecāki) 
 
Ja kādā no grupām ir mazāk par 4 dalībniekiem, grupas tiek apvienotas. 
Pieteikums jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi: gerdsman@gmail.com, 24 stundas pirms sacensību 
sākuma. 
 
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! 

mailto:gerdsman@gmail.com


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 neapstājas pēc tiesneša komandas, apbrauc vārtus no nepareizās 
puses, traucē vai aizskar citus dalībniekus, neievēro trases lietošanas un sacensību noteikumus. 
Sacensības notiek vairākos braucienos, rezultāta noteikšanai, braucienu rezultāti tiek summēti. 
Atkarībā no laika apstākļiem un dalībnieku skaita, sacensību galvenais tiesnesis var mainīt sacensību 
noteikumus, paziņojot to dalībnieku sapulcē. 
Sacensību organizatori ir tiesīgi nepielaist pie starta dalībniekus, kas neievēro nolikuma 6. punktu. 
 
6. DALĪBAS MAKSA. 
 
Ja dalībnieki ir pieteikušies elektroniski, 24 stundas pirms sacensību sākuma: 
Dalības maksa pirmsskolas vecuma bērniem, skolniekiem un studentiem ir 5.00 EUR. 
Pārējiem ir 10.00 EUR. 
 
Sacensību vietā: 
Dalības maksa pirmsskolas vecuma bērniem, skolniekiem un studentiem ir 10.00 EUR. 
Pārējiem ir 20.00 EUR. 
 
Pacēlāja cena nav iekļauta dalības maksā. 
 
7. APBALVOŠANA. 
 

Sacensības notiks vismaz divu posmu summā, balvas tiks pasniegtas sezonas kopvērtējuma ceremonijā. 

Sacensības ir Latvijas Kausa izcīņas seriāls. Par katrām sacensībām tiek saņemts noteikts punktu skaits 

kopvērtējumā, atbilstoši ranga nolikumam. Kopvērējumā var tikt iekļautas arī Latvijas olimpiāde un citas 

LSS rīkotās sacensības. Katra posma, katras grupas 1. - 3. vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem. (Ja grupā 

ir ne mazāk kā 5 dalībnieki). 

Pēc kopvērtējuma rezultātiem 1. - 3. vietu ieguvējus apbalvo ar Kausiem un veicināšanas balvām. 
 
8. SACENSĪBU VADĪBA. 
 
Galvenais tiesnesis: Gerds Sīmanis 
gerdsman@gmail.com 


