
                                                                     

                                                                                 

Rīgas „Pārdaugavas kauss” distanču slēpošanā. 

Nolikums 

 

1. Mērķi un uzdevumi: 

- Veicināt jauno sportistu meistarības pilnveidošanu.   

- Popularizēt distanču slēpošanu kā veselības veicināšanas veidu.  

- Noskaidrot labākos sportistus slēpošanas sprintā četrās vecuma grupās.  

 

2. Organizācija un vadība.  

Slēpošanas sacensības „Pārdaugavas kauss” organizē Biedrība Baltic Events, Sporta skola 

„Arkādija” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, Kultūras un sporta departamentu. 

 

3. Sacensību norises laiks un vieta. 

Rīgas slēpošanas sacensību starti notiek piektdien, 2015.gada 17.janvārī. 

Starta un finiša vieta - Rīga, Uzvaras bulvārī 15  
(Uzvaras parka segmentā, kas atrodas aiz Uzvaras pieminekļa).  

 
 

4. Sacensību dalībnieki, vecuma grupas un distanču garumi. 

 

Vīrieši   Sievietes   Distance 

VB 
2003.g.dz. un 
jaunāki 

SB 
2003.g.dz. un 
jaunākas 

500m 

VJ 1999.-2002.g.dz. SJ 1999.-2002.g.dz. 500m 

VE 1998.-1976.g.dz. SE 1998.-1976.g.dz. (500m x 2) 

VS 
1975.g.dz. un 
vecāki 

SS 
1975.g.dz. un 
vecākas 

(500m x 2) 

 
5. Sacensību programma.  

Sacensības notiek brīvajā stilā  

 

N.p.k. Pasākums Laiks 

1. Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, 

numuru izņemšana 

No 13.30 

2. Oficiālais treniņš. 14.00.-15.00. 

3. Trases sagatavošana.  15.00-15.30. 

4. Komandu pārstāvju sapulce  15.10. 

5. Kvalifikācijas slēpojumi grupu 
secībā 

15.30  
 



7. Finālslēpojumi 
 

                             16.45 - 17.45 

8. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 18.10 – 18.30 

 

6. Sacensību notiekumi 

 Priekšsacīkstes: Intervāla starts ik pēc 20 sekundēm. Ja dalībnieks vēlās startēt arī elites grupu 

ieskaitē (VE un SE), to drīkst darīt arī VJ, SJ, VS, SS vecuma grupai atbilstoši dalībnieki, 

atzīmējot to pieteikumu formā. 

 Finālslēpojumi: Finālslēpojumiem kvalificējas 12 dalībnieki no katras vecuma grupas. 

Izslēgšanas slēpojumi sākas ar ½ fināliem – 6 dalībnieki katrā slēpojumā. Ja kvalifikācijā uz 
starta grupā iziet mazāk kā 12 dalībnieki, grupai tiek organizēts tikai A fināls. B fināls netiek 

organizēts 

 Ārpus sava starta laika dalībnieki var slēpot tikai pa iesildīšanas trasi (ja laika apstākļi būs 
atbilstoši tās iekārtošanai). Dalībnieki, kas atrodas sacensību trasē ārpus sava starta laika var tikt 

diskvalificēti bez iepriekšēja brīdinājuma.  

 Pēc kvalifikācijas rezultātu paziņošanas tiem dalībniekiem, kas nav iekļuvuši finālsacensībās, 

sacensību numurus ir jāatdod sekretariātā. Pārējie dalībnieki atdot savas numurus finiša 
kontroltiesnesim nekavējoties pēc pēdējā finālslēpojuma veikšanas. 

 Dalībnieks nedrīkst bojāt sacensību numuru un čipu.  

 Sacensību numuru bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāsamaksā kompensācija EUR 20. 

 Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāsamaksā kompensācija EUR 40 apmērā.  

 

7. Sacensību distance tiek slēgta 10 minūtes pirms sacensību sākuma. 

Dalībnieks, kurš slēpo pa sacensību trasi pēc trases slēgšanas tiek diskvalificēts.  

 

8. Vērtēšana un apbalvošana.  

Godalgoto vietu ieguvēji VE un SE konkurencē tiek apbalvoti ar naudas balvām.  

       1.vieta – 150 EUR  

                                                                                    2. vieta – 100 EUR 

                                                                                    3. vieta – 50 EUR 

        

Pirmo trīs vietu ieguvēji grupās tiek apbalvoti ar balvām no „Madshus”. 

 

9. Pieteikšanās. 

Sacensību dalībnieki piesakās elektroniski – www.uzvarasparks.lv līdz 16.01.2015. plkst. 15.00 

Dalības maksas: Par dalību sacensībās nav jāmaksā.  

 

 



10.  Protesti.  

Protesti tiek pieņemti tikai rakstveidā iemaksājot 30 EUR ne vēlāk kā 15min laikā pēc neoficiālo 

rezultātu izlikšanas. Finālsacensību laikā protesti netiek pieņemti. Protestus izskata sacensību žūrija. 

Ja žūrija lemj par labu protesta iesniedzējam, protesta gadījumā drošības nauda tiek atgriezta. 

 

11.  Atbildība par veselības stāvokli un sportiskās sagatavotības atbilstību.  

Treneri un bērnu vecāki ir atbildīgi par savu audzēkņu un bērnu veselības stāvokli, fizisko un 

tehnisko sagatavotību. Sporisti, kas sasnieguši 18 gadu vecumu ir atbildīgs par savu veselības 

stāvokli, fizisko un tehnisko sagatavotību.  

12.   Sacensību atsaukšana.  

Sacensību orgkomiteja nolikumā var veikt izmaiņas sacensību norises datumos un laikos ne vēlāk 

kā 7 dienas pirms sacensībām.  


