
Ziemas festivāls Siguldā

 SIGULDAS TAUTAS SLĒPOJUMS

NOLIKUMS

Organizē.
 Siguldas novada dome, Biedrība „A2”;

Galvenais sacensību tiesnesis Jānis Lazdāns /A2/. 
Laika ņemšanas sistēma Mārtiņš Zīverts /A2/.

Laiks un vieta.
2013. gada 20. janvāris Silciemā, marķējums no Vidzemes šosejas. 
Dalībniekiem, kas ierodas ar vilcienu marķējums no Egļupes stacijas. 

Sacensību veids.
 Distances veicamas brīvajā stilā (ja sniega segas biezums atļaus būs arī

klasikas špūrīte) ar kopēju startu;
 Distanču garumi: 1; 9; 18; 27 km. Distances platums no 3 līdz 8 metriem.

Starta kārtība.
 Pirmajā koridorā – V21E, S21E, slēpojuma SIGULDA 2012 ātrākie 30 dalībnieki 18km;
 Otrajā koridorā – pirmie 60, kas pietiekušies internetā.
 Trešajā - pārējie

Dalībnieku grupas un distances.
 V21E – vīrieši meistaru klase atklātā grupa   (27 km 3 apļi);
 S21E – sievietes meistaru klase atklātā grupa  (27 km 3 apļi);

V21 – vīrieši tautas klase 1994. gada un vecāki  (18 km 2 apļi);
 S21 – sievietes tautas klase 1994. gada un vecākas (18 km 2 apļi);
 V35 – vīrieši 1978. – 1969. g.dz.     (18 km 2 apļi);
 S35 – sievietes 1978. – 1969. g.dz.    (18 km 2 apļi);
 V45 – vīrieši 1968. – 1959. g.dz.     (18 km 2 apļi);
 S45 – sievietes 1968. – 1959. g.dz.    (18 km 2 apļi);
 V55 – vīrieši 1958. g. un vecāki     (18 km 2 apļi);
 S55 – sievietes 1958. g. un vecākas    (18 km 2 apļi);
 Vj – jaunieši 1995. – 1998. g.dz.     (18 km 2 apļi);
 Sj – jaunietes 1995. – 1998. g.dz.    (18 km 2 apļi);
 Vz – zēni 1999. – 2002. g.dz.     (9 km 1 aplis);
 Sm – meitenes 1999. – 2002. g.dz.    (9 km 1 aplis);
 Vb – zēni 2003. g. dz un jaunāki     (1 km distance);
 Sb – meitenes 2003. g. dz un jaunāki    (1 km distance);
 OPEN – iesācēji, atsācēji, pārējie slēpot gribētāji  (9 km 1 aplis).

Programma.
 Pieteikšanās un numuru saņemšana sacensību centrā no 10.30 līdz plkst.11.45.
 Kopējais starts plkst. 12.00.
 Sb, Vb starts plkst. 12.05. 

Pieteikumi.
Iepriekšpieteikšanās:
1) onlain pieteikšanās www.ba2.lv – REĢISTRĀCIJA TIEK APSTIPRINĀTA TIKAI 
VEICOT APMAKSU!

http://www.ba2.lv/
http://www.ba2.lv/


Veicot pārskaitījumu uz biedrības A2 kontu maksājuma uzdevumā norādīt: slēpojums 
SIGULDA 2013, dalībnieka vārdu, uzvārdu, grupu, personas kodu. Iepriekšpieteikšanās 
apstiprinājums ir tikai veicot maksu uz biedrības kontu noteiktajā termiņā. 
(Lūgums laicīgi pieteikties internetā, lai varam sagatavot numurus).
Biedrības A2 rekvizīti: Reģ. Nr. 40008099938, Pulk. Brieža iela 93k-21, Sigulda, Rīgas rajons
A/S „SEB Banka”, Konts: LV29UNLA0050007879833.

Dalības maksa.
 Piesakoties līdz 17.01.13. plkst. 15:00 – Ls 5.00. Grupas Sj, Sm,  S55, Vj, Vz, V55, OPEN grupā 
– Ls 3.50 .

Piesakoties pēc 17.01.13. plkst. 15:00 un sacensību dienā – Ls 8.00 (Sj, Sm, S55, Vj, Vz, V55, 
OPEN grupā – Ls 5.00).
Siguldas iedzīvotājiem reģistrācija ar Siguldas idenfikācijas kartēm tikai Siguldas tūrisma 
informācijas centrā (Ausekļa iela 6, Stacijas mājā) ar 50% atlaidi līdz 17.01. plkst 15:00.

 Sb un Vb grupas startē bez maksas!!!
Dalības maksā ietilpst trases sagatavošana, apkalpojošais personāls, laika ņemšanas sistēma, 
tiesāšana, dalībnieku numuri, tēja, balvas uzvarētājiem, pārsteiguma balvas, mūzika;
Dalībnieki, kuri uz sacensībām neierodas samaksātā nauda netiek atgriezta.
Sacensību pārcelšanas gadījumā iemaksātā dalības maksa saglabājas!
Sacensību atcelšanas gadījumā iemaksātā dalības maksa saglabājas uz nākamo gadu (2014.)!
 

Apbalvošana.
 Katrs distances beidzējs saņem sacensību īpašo uzlīmi;

1.- 3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām;

Svarīgi zināt.
• Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks. Par bērnu veselības stāvokli atbild 

viņu vecāki vai personas, kas viņu pavada.

Informācija.
 Jānis Lazdāns 29368877.

www.ba2.lv    www.infoski.lv , www.sigulda.lv, www.lof.lv

Aicināti piedalīties – jauni un veci, meistari un iesācēji, 
ministri un mājsaimnieces un visi, kas grib slēpot!!!

SIGULDA AIZRAUJ!
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