
ENERĢIJAS DZĒRIENU PĀRMĒRĪGAI LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. 

   

 
 
 
 
 

“RED BULL STIKLA KALNS” SACENSĪBU NOLIKUMS 

 

“Red Bull Stikla Kalns” sacensību Nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkots 
pasākums. Ja radušās nesaskaņas sakarā ar Nolikumu, paskaidros un trūkumus novērsīs organizatori. 
MĒRĶIS: Papildināt distanču slēpošanas sacensību kalendāru Latvijā ar jauna formāta sacensībām, popularizējot 
ziemas sporta aktivitātes un veicinot aktīvu dzīvesveidu. 
 

1. Sacensību organizators 

Organizators SIA Baltic Promo 
Reģistrācijas numurs: 40103584316 
Adrese: Rīgas raj., Ropažu nov., Ropažu iela 2 

Tehniskais direktors Oskars Ūdris 
Tālr.: 22352254 
E-pasta adrese uzziņām: stiklakalns@redbull.com 

Par epidemioloģisko drošības 
pasākumu īstenošanu 
atbildīgais 

Artis Ūdris 
Tālr.: 29999881 
E-pasts: artis.udris@gmail.com 

 

2. Sacensību norises datums un vieta, trases raksturojums  

Sacensību norises datums 20.02.2022. 

Sacensību norises vieta Krimuldas serpentīna ceļš 

GPS 

Dalībnieku autostāvvieta: 57.175841, 24.845729 (Gaujas 
Nacionālā parka informācijas centrs) 
 

Sacensību centrs: 57.169654, 24.830778 
 

Sacensību starta vieta: 57.170925, 24.837748 

Trases garums 800m 

Vertikālais kāpums 70m 

Nepiemērotu laikapstāķļu, kā arī neparedzētu apstākļu (force majeure) gadījumos trase var tikt saīsināta vai 
mainīta, slēpojumu laiki var tikt mainīti vai atcelti pavisam. 

 

3. Sacensību klases 

Tautas klase sievietēm (TS) 
Nelicencētie sportisti 

Tautas klase vīriešiem (TV) 

Sporta klase sievietēm (SS) Sportisti ar LSS licenci 
Sporta klase vīriešiem (SV) 

 

4. Sacensību dalībnieki 

4.1. Dalība sacensībās ir atļauta personām, kas sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. 

4.2. Gadījumā, ja sacensību sekretariāts vai tiesneši konstatē, ka informācija, ko par sevi sniedzis sportists, ir 
nepatiesa un sportists neatbilst nolikumā noteiktajai klasei, sportista rezultāts bez brīdinājuma tiks anulēts. 

4.3. Sportists, balstoties uz “Dalībnieka atrunu”, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli, fizisko un 
tehnisko sagatavotību. Organizatori nodrošina dežūrējošo medicīnisko personālu sacensību vietā. 
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4.4. Reģistrējoties dalībai sacensībās, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šo nolikumu un ievēros tajā 
noteikto sacensību kārtību un noteikumus. 

4.5. Dalībnieku pienākums ir ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, kā arī visiem 
dalībniekiem ir saistošs šī Nolikuma 1. un 2. Pielikums, kas nosaka Epidemioloģiskās drošības un Covid-
19 izplatības ierobežošanas pasākumus “Red Bull Stikla Kalns” sacensībās. 

 

5. Pieteikšanās sacensībām 

5.1. Iepriekšēja pieteikšanās sacensībām notiek, sportistiem elektroniski piesakoties www.redbull.lv/stiklakalns 
no 2022. gada 3. janvāra līdz 20. februārim, plkst. 13:00. Neskaidrību gadījumā rakstīt uz 
stiklakalns@redbull.com. 

5.2. Sacensību dalībnieku skaits ir limitēts līdz 200. 

5.3. Par dalību sacensībās nav jāmaksā. 

 

6. Dienas kārtība 
 

Atkarībā no dalībnieku skaita, sacensību klases var tikt apvienotas, kā arī var tikt mainīts izslēgšanas kārtu skaits. 
Nepieciešamības gadījumā sacensību kategoriju sadalījums un izslēgšanas kārtu skaits tiks precizēts dalībnieku 
sapulces laikā. 

 

7. Starta numuri un laika fiksēšana 

7.1. Sacensību vietā sportistiem tiks izsniegtas numurētas sacensību vestes. Dalībnieks nedrīkst aizklāt vai 
bojāt sacensību numuru. 

7.2. Dalībnieku rezultātu finišā fiksē gaismas stars. 
 

8. Noteikumi distancē 

8.1. Dalībnieki slēpo brīvajā stilā. 

8.2. Starta vārtos laika atskaite sākas pēc skaņas signāla. 

Reģistrācija  13:00 – 14:30 

Dalībnieku sapulce  14:45 

Kvalifikācija (tautas un sporta klasēm kopā) vietu 
sadalei pa slēpojumiem 

400m 15:00-16:00 

Starta saraksta publicēšana pa slēpojumiem  16:20 

TOP 32 TS 

400m 

16:30 – 16:40 

TOP 32 TV 16:40 – 16:50 

TOP 32 SS 16:50 – 17:00 

TOP 32 SV 17:00 – 17:10 

TOP 16 TS 

400m 

17:10 – 17:15 

TOP 16 TV 17:15 – 17:20 

TOP 16 SS 17:20 – 17:25 

TOP 16 SV 17:25 – 17:30 

TOP 8 TS 

800m 

17:30 – 17:40 

TOP 8 TV 17:40 – 17:50 

TOP 8 SS 17:50 – 18:00 

TOP 8 SV 18:00 – 18:10 

TOP 4 TS 

800m 

18:15 – 18:20 

TOP 4 TV 18:20 – 18:25 

TOP 4 SS 18:25 – 18:30 

TOP 4 SV 18:30 – 18:35 

Apbalvošana  18:50 – 19:00 

Neoficiālā daļa sacensību centrā  19:00 

http://www.redbull.lv/stiklakalns
mailto:stiklakalns@redbull.com
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8.3. Izslēgšanas slēpojumos dalībnieki startē pa četriem vienā rindā. 

8.4. Slēpojumi distancē tiek laisti atsevišķi ar 1min intervālu. 

8.5. Jebkāda veida palīdzība no malas slēpojuma laikā ir aizliegta. Trases saīsināšana ir aizliegta. Sacensību 
tiesnešiem konstatējot pārkāpumu, dalībnieku starts tiek anulēts. 

8.6. Viegls savstarpējais kontakts trasē, cīnoties par pozīciju un nekavējot citus dalībniekus, netiks uzskatīts par 
pārkāpumu. 

 

9. Vērtēšana 

9.1. Sportista rezultātu nosaka finiša laiks. 

9.2. Sprinta kvalifikācijā piedalās visi sacensību dalībnieki bez kopējā starta, kuras laikā mērķis ir uzstādīt ātrāko 
finiša laiku 400m distancē. TOP 32 ātrākie slēpotāji katrā sacensību klasē kvalificējas izslēgšanas kārtai. 

9.3. Starta vietu sadale izslēgšanas kārtās (pa 4 sportistiem vienā slēpojumā) notiek atbilstoši kvalifikācijas 
rezultātiem. 

9.4. Izslēgšanas slēpojumiem katrā klasē ir 4 kārtas: 

9.4.1. Astotdaļfinālā (TOP 32) startē sportisti pa 4 katrā slēpojumā. 1. un 2. vietas ieguvēji no katra slēpojuma 
kvalificējas nākamajai kārtai (TOP 16). 

9.4.2. Ceturtdaļfinālā (TOP 16) startē sportisti pa 4 katrā slēpojumā. 1. un 2. vietas ieguvēji no katra 
slēpojuma kvalificējas nākamajai kārtai (TOP 8). 

9.4.3. Pusfinālā (TOP 8) startē sportisti pa 4 katrā slēpojumā. 1. un 2. vietas ieguvēji no katra slēpojuma 
kvalificējas nākamajai kārtai (TOP 4). 

9.4.4. Finālā (TOP 4) startē 4 ātrākie slēpotāji. 

 

10. Apbalvošana 

10.1. 1., 2. un 3. vietas ieguvēji (katrā klasē) tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām no sacensību 
atbalstītājiem. 

 

11. Protesti 

11.1. Protesti netiek pieņemti. 

 

12. Sacensību atsaukšana 

12.1. Sacensību organizatori nolikumā var veikt izmaiņas sacensību norises datumos un laikos ne vēlāk kā 5 
dienas pirms sacensībām. Sniega trūkuma dēļ sacensības var tikt pārceltas.  
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1. PIELIKUMS 

“RED BULL STIKLA KALNS” EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS UN COVID-19 

IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI 
 
“Red Bull Stikla Kalns” Epidemioloģiskās drošības un Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi nosaka kārtību, 

kādā tiek ievēroti un īstenoti valstī noteiktie drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
pasākumā saskaņā ar LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai”. Kārtība ir saistoša visiem “Red Bull Stikla Kalns” dalībniekiem, sacensību 
oficiālajām personām un sporta darbiniekiem (organizatoriem, tiesnešiem). 
 

1. VISPĀRĪGI 

1.1. Par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un īstenošanu “Red Bull Stikla Kalns” laikā atbild 
Artis Ūdris, 29999881, artis.udris@gmail.com. 

1.2. “Red Bull Stikla Kalns” sacensībās var piedalīties sportisti, kas sacensību dienā reģistrācijā uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) kopā ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu par vakcinēšanos vai 
pārslimošanu. 

1.3. “Red Bull Stikla Kalns” sacensības norisināsies bez skatītājiem. 

2. ORGANIZATORA PIENĀKUMI 

2.1. Organizators veic sacensību sporta un tehnisko darbinieku, kā arī dalībnieku akreditāciju. Dalībnieki tiek 
akreditēti tiešsaistes reģistrācijas laikā, papildus apstiprinot ierašanos ar personu apliecinošu dokumentu 
dalībnieku reģistrācijā sacensību vietā. 

2.2. Organizatora pienākums ir informēt apmeklētājus un dalībniekus par Covid-19 piesardzības un izplatības 
ierobežošanas pasākumiem, redzamās vietās izvietojot skaidri salasāmus informatīvos materiālus, tai skaitā 
angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, personu distancēšanos un personīgās higiēnas 
ievērošanu. 

2.3. Pasākuma rīkotājs nodrošina roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pasākuma teritorijā. 

2.4. Pasākuma rīkotājs organizē virsmu dezinfekciju pasākuma teritorijā. 

2.5. Sacensību starplaikos tiek atskaņoti informatīvi aicinājumi ievērot distanci un personīgo higiēnu. 

2.6. Sacensību uzvarētāju apbalvošana tiks veikta individuāli. 

2.7. Pasākuma rīkotājs nodrošina, ka akreditēto pasākuma dalībnieku plūsma nepārklājas ar skatītāju plūsmu.  

3. DALĪBNIEKU PIENĀKUMI 

3.1. Sportisti, kas piedalās “Red Bull Stikla Kalns” sacensībās: 

3.1.1. ir informēti un apņemas ievērot MK noteikumus Nr. 662, COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likumā un COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos noteikumus par valstī 
ieviestos ierobežojumus un papildu noteikumus sporta pasākumu norisē; 

3.1.2. ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu 
ievērošanu; 

3.2. Lai piedalītos sacensībās un iekļūtu dalībnieku parkā, sportisti pasākumā ierodas ar izdrukātu un 
aizpildītu Apliecinājumu par Covid-19 drošības prasību ievērošanu un vīrusa izplatīšanās ierobežošanu 
(skat. 2. Pielikumu), ko uzrāda vai aizpilda dalībnieku reģistrācijas punktā pirms iekļūšanas dalībnieku 
zonā. 
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2. PIELIKUMS 
 

EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI, COVID-19 

INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI “RED BULL STIKLA KALNS” 

SACENSĪBĀS 

 

APLIECINĀJUMS 

SIA “Baltic Promo” 

 

Par prasību ievērošanu saistībā ar COVID-19 izplatīšanās ierobežošanu 

Es, ____________________________________________________________, 
        (vārds, uzvārds) 

apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar sekojošiem punktiem: 

1.  Sportistam nav konstatēta saslimšana ar COVID-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis to kā 

COVID-19 infekcijas slimības kontaktpersonu; 

2.  Sportists pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru attiecināmi 

īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar COVID-19 attiecīgajā valstī un nav 

bijis kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām; 

3.  Sportistam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna; 

4.  Dalībniekiem nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa 

temperatūra, elpošanas traucējumi). 

 

Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena dalībnieka veselības stāvokļa būtiskām 

(akūtām) izmaiņām. 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazīstināts(-a) ar augstākminētajiem punktiem, kā arī apņemos ievērot valstī 

noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un noteikumus. 

 

 

__________________________________________________________ (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

__________________________________________________________ (tālr.nr., e-pasts) 

 

 

Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar COVID-19 un nodrošināt 

aizsardzību no saslimšanas ar COVID-19 “Red Bull Stikla Kalns” sacensību laikā. Informāciju pasākuma rīkotājs 

glabā līdz vienam mēnesim un nodod SPKC pēc tā pieprasījuma. 

 


