
 
Paralēlā slaloma sacensību nolikums. 

(Ski-Box balvu izcīņa, Pielikums nr1.) 

 

Dalībnieku skaits komandā. 

Kopējais dalībnieku skaits komandā ir max., 6 dalībnieki, kur vismaz 2 

dalībniekiem jābūt no viena dzimuma. Viens un tas pats dalībnieks vienā 

brauciena pārī drīkst startēt tikai vienu reizi. 

Komandu pieteikšanās. 
 
Tiks atlasītas 8 labākās komandas pēc iepriekš noteikto kvalifikācijas 
sacensību ranga. Komandām jāapstiprina sava dalība sacensībām ne vēlāk 
kā 48 stundas pirms sacensību sākuma. Ja kāda komanda savu dalību nav 
apstiprinājusi, tās vietā nāk nākošā komanda ranga secībā.  
Ja kāda no Ski Box balvu izcīņas sacensību rangā esošajā komandām 
nepiesakās Komandu sacensībām : 

- Organizatori var piedāvāt no citu klubu komandās neiekļuvušajiem 
dalībniekiem jaunu komandu, 

- Sacensību pirmajā kārtā par uzvarētāju tiek atzīta komanda, kurai pēc 
pāru sadales nav pretinieka . 

 
Komandu sarindošana pēc ranga. 
 
Komandas tiek sarindotas pēc ranga no 1-8. ņemot vērā komandu (un vai tās 
dalībnieku) iegūtos rezultātus iepriekš noteiktajās kvalifikācijas sacensībās. 
 
Komandu izsēšana. 

Komandas tiek izsētas 4 braucienos, kas tiks izkārtoti kā sekojoša tabula: 

Brauciens 1: Komanda nr 1 pret Komandu nr  8 

Brauciens 2: Komanda nr 3 pret Komandu nr 6 

Brauciens 3: Komanda nr 4 pret Komandu nr 5 

Brauciens 4: Komanda nr 2 pret Komandu nr 7 (2 vājāko) 

 

Labākā komanda pēc komandu ranga saņems starta nr., 1, bet pedējā 

komanda pēc komandu ranga saņems pēdējo starta nr., attiecīgi dalībnieku 

skaitam. Meitenes saņem starta nr., sākot ar nr.,1, bet zēni sākot ar nr., 5. 

alfabētiskā secībā. Ja kādā no braucieniem kādā no komandām trūkst kāds 

dalībnieks, uzvaru konkrētajā duelī gūst komanda ar esošu dalībnieku startā. 

 

Sacensību norise: 



Katra brauciena duelis starp komandu diviem dalībniekiem sastāv no viena 

brauciena pa trasi. Starta kārtība (Brauciens 1): 

“Sarkanā trase” Komanda 1 M1 pret “Zilā trase” Komanda 8 M1 

“Sarkanā trase” Komanda 1 Z1 pret “Zilā trase” Komanda 8 Z1 
“Zilā trase” Komanda 1 M2 pret “Sarkanā trase” Komanda 8 M2 
“Zilā trase” Komanda 1 Z2 pret “Sarkanā trase” Komanda 8 Z2 
 
Zilajai trasei jāatrodas braukšanas virziena labajā pusē 
 

Punktu skaitīšana 

Katra individuāla dueļa uzvarētājs iegūst 1 punktu savai komandai. Gadījumā, 

ja duelis noslēdzas ar vienādu rezultātu, tad abas komandas iegūst vienu 

punktu. Gadījumā, ja izrādās, ka Brauciena otrā dueļa beigās rezultāts ir 

neizšķirts (2:2), uzvar komanda ar labāko kombinēto laiku no sava labākā (Z) 

dalībnieka un savas labākās (M) dalībnieces konkrētajā duelī. Ja sakrīt arī šie 

laiki, tad ņemti vērā tiek otri labākie laiki. Ja kādā no braucieniem krīt abi 

dalībnieki, uzvaru gūst pirmais, kas sekmīgi sasniedzis finišu. Ja  šādā 

situācijā neviens no dalībniekiem finišu nesasniedz, uzvar tas, kurš veicis 

tālāko distanci. 

 

Diskvalifikāciju iemesli (tūlītēji, bez protestu izskatīšanas iespējām). 

- Mainot braukšanas trajektoriju no vienas trases otrā. 
- Tīši vai netīši patraucējot savam oponentam. 
- Nepareizi veicot trases vārtus. 
 
Apbalvošana 
 
Organizators var apbalvot gan komandas, gan individuālus dalībniekus, kā 
piemēram ātrākais meitenes vai zēna laiks, vai arī dalībnieks, kurš ieguvis 
visvairāk punktu. 


