
SPORTLAND slēpošanas svētki
Nolikums

1. Laiks. Vieta. Organizatori.
SPORTLAND slēpošanas svētki notiks 2011.gada 12.februārī Mežaparkā, Rīgā.
Sacensības organizē SIA „Sportland” sadarbībā ar atpūtas kompleksu „Ziemas Parks” 
un SIA „Rīgas Meži”.

2. Sacensību programma.
10:00 – 11.30 Dalībnieku reģistrācija, numuru izņemšana, distances apskate 
12:00 - Bērnu slēpojuma starts (600 – 800m)
12:15 - Starts Tautas slēpojumam 6.3km
13:00 - Starts Tautas slēpojumam 8.4km
14:00 - Starts Tautas slēpojumam 10.1km
15:00 - Apbalvošana Tautas slēpojumam

14:00-15:30 Dalībnieku reģistrācija sprintam, numuru izņemšana, distances apskate 
16:00 - Starts slēpošanas sprinta kvalifikācijai (1.1km)
16:45 – Sprinta Finālu slēpojumi
17:30 - Apbalvošana slēpošanas sprintam

3. Trase.
Bērnu slēpojums – mākslīgā + dabīgā sniega trase (600 – 800m)
Tautas slēpojums – dabīgā sniega trase (viena apļa garums – 2.1km). Sacensību trase 
paredzēta slidsolim un klasikai.
Slēpošanas sprints – mākslīgā + dabīgā sniega trase (1.1km). Sacensību trase 
paredzēta slidsolim.

4. Reģistrācija un reģistrācijas maksas.
Iepriekšēja reģistrācija sacensībām www.sportland.lv , aizpildot  pieteikšanās formu 
un veicot reģistrācijas maksu. 
Reģistrācijas maksas:

17.01.-31.01.2011 
Bērnu slēpojums – 0.50Ls
Tautas slēpojums – 4Ls
Slēpošanas sprints – 4Ls
Tautas slēpojums + Slēpošanas sprints – 5Ls

01.02.-10.02.2011 
Bērnu slēpojums – 1.00Ls
Tautas slēpojums – 5Ls
Slēpošanas sprints – 5Ls
Tautas slēpojums + Slēpošanas sprints – 6Ls

http://www.sportland.lv
http://www.sportland.lv


Reģistrējoties www.sportland.lv , reģistrācijas maksa jāpārskaita uz Sportland 
norēķinu kontu (skat. rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot dalībnieka vārdu, 
dalībnieka uzvārdu, personas kodu, distanci un vecuma grupu.
Reģistrācijas maksas apmērs tiek noteikts pēc datuma, kad tā tiek maksāta, nevis pēc 
pieteikšanās formas aizpildīšanas datuma!
Reģistrācija ir apstiprināta, kad ir saņemta reģistrācijas maksa!
Reģistrācijas apstiprinājums pēc reģistrācijas maksas saņemšanas tiks nosūtīts uz 
dalībnieka e-pastu!

Rekvizīti:
SIA „Sportland”
Adrese: A. Deglava iela 50, Rīga
Reģ. Nr. 40003530961
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV30HABA0001408033642
Tel.: +371 26133132

Reģistrējoties sacensību dienā:
12.02.2011
Bērnu slēpojums – 1.50Ls
Tautas slēpojums – 6Ls
Slēpošanas sprints – 6Ls
Tautas slēpojums + Slēpošanas sprints – 7Ls

Reģistrējoties, dalībnieki ar parakstu apliecina, ka piekrīt sacensību Nolikumam.

5. Vecuma grupas un distances.

Sieviete
s

Distance Vīrieši Distance

Bērni Pēc 2001.gada (iesk.) 
dzimušās

6 0 0 – 
800m

Bērni P ē c 2 0 0 1 . g a d a 
(iesk.) dzimušie

600 – 800m

S12 Pēc 1999.gada (iesk.) 
dzimušās

6.3km V12 P ē c 1 9 9 9 . g a d a 
(iesk.) dzimušie

6.3km

S16 1995. – 1998.dz.g. 8.4km V16 1995. – 1998.dz.g. 8.4km
S35 1976. – 1994.dz.g. 10.5km V30 1976. – 1994.dz.g. 10.5km
S50 1961. – 1975.dz.g. 10.5km S50 1961. – 1975.dz.g 10.5km
S60 1960.dz.g.un vecākas 10.5km S60 1960.dz.g.un vecāki 10.5km

6. Sacensību noteikumi.

http://www.sportland.lv
http://www.sportland.lv


6.1. Atkarībā no reģistrēto dalībnieku skaita, Tautas slēpojumā dalībnieki tiek sadalīti 
4 starta grupās pa distancēm. Starta protokols tiek publicēts pēc reģistrācijas beigām.

6.2 Pie starta tiks pielaisti slēpotāji tikai ar oficiālajiem starta numuriem.

6.3. Sprinta sacensību kvalifikācija notiek pa vienam ar intervāla startu 20 sek. Finālu 
slēpojumam kvalificējas 8 dalībnieki no katras grpas. Dalībnieki startam fināla 
slēpojumos tiek nostādīti 2 rindās pa 4 dalībnieki. Finālu slēpojumos pirmie 20m līdz 
kontrolatzīmei ir jāveic tikai stumjoties ar nūjām. Finālbraucienos nav jādod ceļš 
citam dalībniekam pēc pieprasījuma. Aizliegts kavēt citus slēpojuma dalībniekus 
izmantojot fizisku kontaktu ar ķermeni vai inventāru. 

7. Dalībnieku drošība.
Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai 
veselības traucējumiem sacensību laikā. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas pilnu 
atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

8. Diskvalifikācijas.
Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās 
kārtības normas un slēpojuma Nolikuma prasības. 
Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, 
ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

9. Apbalvošana.
Tiek apbalvoti katras vecuma grupas 1. – 3.vietas. Ja kādā no vecuma grupām uz 
starta iziet mazāk kā 6 dalībnieki, tad apbalvots tiek tikai  uzvarētājs.

10. Foto. Video.
Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Sportland 
slēpošanas svētku laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.

11. Pretenzijas.
Protesti tiek pieņemti rakstveidā tikai ne vēlāk kā 15min pēc neoficiālo fināla 
rezultātu izlikšanas. Iesniedzot protestu ir jāiemaksā drošības maksa – Ls10,-. Sprinta 
finālu starplaikā protesti netiek pieņemti. Protestus izskata sacensību žūrija. Ja 
sacensību žūrijas neapmierina protestu, protesta maksa netiek atgriezta.

Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori.


