
WATER 2 SNOW PARALĒLAIS IZAICINĀJUMS KAĶĪŠKALNĀ. 
BĒRNIEM, ĢIMENĒM, JAUNIEŠIEM, JUNIORIEM, SPORTISTIEM, MEISTARIEM, DRAUGIEM 

AR SNOVBORDIEM, SLĒPĒM, TELEMARKIEM UN KOMANDĀM. 
 
 

NOLIKUMS 
 
1. VIETA UN LAIKS. 
2019. gada 24. MARTĀ. 
Disciplīna – Paralēlais Slaloms. 
Vieta – KAĶĪŠKALNS. 
http://www.kakiskalns.lv/kalnu-sleposana/ 
 
2. PROGRAMMA. 
9.30 – 10.30 dalībnieku reģistrācija, numuru sadale, komandu sastādīšana; 
10.30 – 10.55 trases apskate; 
11.00 kvalifikācijas braucieni (2 trases)* un paralēlais slaloms (izslēgšanas braucieni)**; 
Pēc izslēgšanas braucieniem, bet pirms apbalvošanas, paredzēti izaicinājuma braucieni ar laika kontroli,- 
jebkurš dalībnieks var izaicināt kādu citu dalībnieku uz paralēlo braucienu, ja izaicinātais piekrīt 
braucienam, bez viltus un spaidiem. 
17.00*** sportistu apbalvošana. 
 
*nepiemērotu laika apstākļu gadījumā, var tikt veikts 1 kvalifikācijas brauciens; 
**viena brauciena izslēgšanas sistēma (ātrākā kvalifikācijas laika ieguvējs, izvēlas trasi); 
*** var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem; 
 
3. DALĪBNIEKI SNOVBORDA UN SLĒPOŠANAS SACENSĪBĀS. GRUPAS (SNOVBORDS, SLĒPES, sievietes un 
vīrieši atsevišķi, KOMANDAS): 
1. bērnu grupa 2008. - (ieskaitot) gadā dzimušie un jaunāki.(11. un jaunāki) 
2. jauniešu grupa 2007. – 2004. (ieskaitot) gadā dzimušie. (12. – 15. gadi) 
3. sporta grupa 2003. (ieskaitot) gadā dzimušie un vecāki. (16. – un vecāki) 
4. meistaru grupa 1979.g (ieskaitot) gadā dzimušie un vecāki. (40. un vecāki) 
Ja kādā no grupām ir mazāk par 3 dalībniekiem, grupas tiek apvienotas. 
 
KOMANDAS: KOMANDĀ IR 2(DIVI) BRAUCĒJI: VIZMAZ VIENAM KOMANDAS DALĪBNIEKAM IR JĀBŪT 
MEITENEI UN VISMAZ VIENAM NO ABIEM KOMANDAS DALĪBNIEKAM IR JĀSTARTĒ AR SNOVBORDU. 
 
4. Pieteikums jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi: watertosnow@gmail.com, līdz 2019. gada 
23. martam, plkst. 20.00  
 
 
5. SACENSĪBU NOTEIKUMI. 
Labs garastāvoklis, smaids un draudzīga atmosfēra ir priekšnoteikums dalībniekiem. Īgņas un intriganti 
tiks diskvalificēti un norīkoti uz kafejnīcu (Kaķīškalnā ir laba kafejnīca). 
Ķivere IR obligāta visiem sacensību dalībniekiem. Rekomendējam arī muguras, dibena un roku sargus. 
Dalībnieki startē snovbordam un free ski raksturīgās biksēs un jakās – aerodinamiskajos tērpos uz startu 
tiks aicinātas tikai sieviešu dzimtes dalībnieces. 
Sacensības notiks paralēlajās trasēs ar snovborda karodziņiem. 



Izslēgšanas braucieniem kvalificējas astoņi vai četri dalībnieki no katras grupas. 
Komandas atsevišķus kvalifikācijas braucienus neveic, izslēgšanas braucieniem komandas kvalificējas, 
summējot abu dalībnieku kvalifikācijas laikus. 
Treniņi pa sacensību trasi nebūs. 
Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris, apstiprinot to ar savu parakstu 
sacensību pieteikumā. 
Pēc sacensībām starta numurs jānodod sacensību organizētājiem, numura neatgriešanas gadījumā, 
dalībniekam jāsedz zaudējumi 30,00 EUR vērtībā. 
Sportists var tikt diskvalificēts, ja apbrauc vārtus no nepareizās puses, traucē vai aizskar citus dalībniekus, 
neievēro trases lietošanas un sacensību noteikumus. 
Kvalifikācijas rezultāta noteikšanai, braucienu rezultāti tiek summēti, vai pēc 1 brauciena. 
Atkarībā no laika apstākļiem un dalībnieku skaita, sacensību galvenais tiesnesis var mainīt sacensību 
noteikumus, paziņojot to pirms sacensību braucieniem. 
Sacensību laikā dalībnieki paši iegādājas sev pacēlāja braukšanas biļetes, bet kalnu var pievārēt ar 
kāpšanas metodi. 
Ja tomēr nolemjat nekāpt kalnā, bet izmantot pacēlāju, tad pacēlāja cena sacensībām ir 7,- EUR un  nav 
iekļauta dalības maksā. 
 
 
6. DALĪBAS MAKSA. 
Ja dalībnieki ir pieteikušies e-pastā, dalības maksa ir 10.00 EUR. 
Ja dalībnieks nav pieteicies e-pastā, dalības maksa ir 15.00 EUR. 
Dalības maksa veicama elektroniski, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu: 
Biedrība “W2S” 
Juridiskā adrese: Rīga, Zalves iela 82, LV-1046 
Reģ. Nr. 50008257891 
A/S Swedbank, konts: LV10HABA0551042843088 
 
7. APBALVOŠANA. 
1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar Water 2 Snow kausiem, un kārumi visiem dalībniekiem. 
Izaicinājumu braucienu dalībnieki netiek apbalvoti, bet var vienoties par brauciena likmi. 
 
8. SACENSĪBU VADĪBA. 
Galvenais tiesnesis: Andris Zvaigzne 
watertosnow@gmail.com 
Tel. +37129262255 
 
Sacensību atbalstītāji: 
 
Sporta klubs “Water 2 Snow”: 
https://www.watertosnow.com/ 
 
Sporta komplekss “Kaķīškalns”: 
http://www.kakiskalns.lv/ 
 
Latvijas Slēpošanas federācija: 
http://www.infoski.lv/snovbords/jaunumi/2018/ 


