
Latvijas Slēpošanas savienība ielūdz:
Parka tuss freeski/snb 2010/2011.

Latvijas Slēpošanas Savienības sezonas atklāšanas un noslēguma
sacensības visiem draugiem, radiem, faniem un interesentiem.
Divās kārtās:

• Parka karalis un karaliene - 30.decembris
• Parka karalis un karaliene - 2.aprīlis

Mērķis - pareizu gurnu kustību popularizēšana tautā, izmantojot slēpošanas inventāru. Slēpošanas sporta un sacensību 
gara popularizēšana. Tev nav jābūt sportistam un trenētam, lai mēģinātu apbraukt mietu, Tu vienkārši vari mēģināt 
apdzīt kolēģi, kaimiņu, vai pārspēt sevi, kā arī labi un veselīgi pavadīt laiku pie dabas.

Dalībnieki:
Snb/freeski
Vīrieši - Visa vecuma
Sievietes - Visa vecuma

Ķiveres obligātas visiem!

Disciplīna - freeski/snb - Populārā skeitborda spēle „HORSE”, dalībnieki sadalās grupās un izlozē startēšanas secību. 
Dalībnieks, kurš startē nākošais izvēlās elementu uz kura tiek izpildīts triks, kurš pirms tam ir jānosauc pārējiem 
dalībniekiem. Dalībnieks izpilda triku, ja triks ir izpildīts precīzi, pārējiem dalībniekiem tas ir jāatkārto, ja nē tad triku 
rāda nākošais dalībnieks. Dalībnieks, kurš nespēj precīzi atkārtot triku, saņem 1 burtu, bet ja viņš ir sakrājis vārdu 
HORSE, spēle tiek zaudēta. To vai triks ir izpildīts precīzi izvērtē pārējie dalībnieki.
Triki nedrīkst atkārtoties.

Sacensību programma:
18.00-18.30 Ierašanās, starta nr. saņemšana
19.00 Atklāšanas ceremonija
19.30 Freeski/snb  sapulce, spēles noteikumu izskaidrošana
19.40 Starts
22.00 Apbalvošanas ceremonija
... Afterski

Organizators - Latvijas Slēpošanas savienība, tās atbalstītāji un draugi.

Apbalvošana - katras grupas pirmie trīs saņems diplomus un balvu. Pārsteiguma balvas par oriģinālāko slēpošanas 
ietērpu. 

Pieteikšanās - reģistrācijas forma www.infoski.lv, vai sacensību dienā uz vietas.

Dalības maksa - sacensības notiks bez dalības maksas.

Brāļu tirdziņš - pēc jūsu brīvas gribas, pieņemsim jebkuru jums vai jūsu bērnam vairs nevajadzīgu slēpošanas 
inventāru, ko vēlaties nodot tālāk kādam, kam tas vairāk vajadzīgs. Inventāru būs iespējams apmainīt pret citu, ko 
atnesis kāds cits slēpotājs. LSS divas reizes gadā (sezonas sākumā un beigās) savāks inventāru un publiskos sarakstu ar 
lietām, kas būs pieejamas par velti piesakoties LSS, lai dotu iespēju sākt priecāties ar šo sporta veidu kopā ar pārējiem 
tiem, kam tas vēl nav bijis pieejams.

Reklāma - ekskluzīvas tiesības LSS, bet iespējams reklamēt savu ģimeni, komandu, klubu, skolu - bez maksas, 
pieļaujama jebkura reklāma kas izpaužas dziesmās dejās priekšnesumos, karnevāla tērpos un tamlīdzīgi. Komerciālu 
reklāmu LSS apliek ar nodokļiem un nodevām brīvā formā un neierobežotā apmērā.  Maksāšanas pienākums ir personai, 
kas reklāmu izlpata.  Par to kas ir komerciāla reklāma šajā pasākumā lemj LSS un tās lēmums nav pārsūdzams tāpat kā 
uzrēķināto nodokļu un nodevu summa.

http://www.infoski.lv
http://www.infoski.lv

