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“RED BULL STIKLA KALNS 2023” SACENSĪBU NOLIKUMS  
  

“Red Bull Stikla Kalns” sacensību Nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkots 

pasākums. Ja radušās nesaskaņas sakarā ar Nolikumu, paskaidros un trūkumus novērsīs organizatori.  

MĒRĶIS: Papildināt distanču slēpošanas sacensību kalendāru Latvijā ar jauna formāta sacensībām, popularizējot 

ziemas sporta aktivitātes un veicinot aktīvu dzīvesveidu.  

  

1. Sacensību organizators  
Organizators  SIA Baltic Promo  

Reģistrācijas numurs: 40103584316  

Adrese: Rīgas raj., Ropažu nov., Ropažu iela 2  

Tehniskais direktors  Oskars Ūdris  

Tālr.: 22352254  

E-pasta adrese uzziņām: stiklakalns@redbull.com  

Par epidemioloģisko drošības 
pasākumu īstenošanu  

atbildīgais  

Artis Ūdris  

Tālr.: 29999881  

E-pasts: artis.udris@gmail.com  

  

2. Sacensību norises datums un vieta, trases raksturojums   

Sacensību norises datums  04.02.2023.  

Sacensību norises vieta  Krimuldas serpentīna ceļš  

GPS  

Dalībnieku autostāvvieta: 57.175841, 24.845729 (Gaujas 

Nacionālā parka informācijas centrs)  

 

Sacensību starta vieta: 57.170925, 24.837748  

Trases garums  850m  

Vertikālais kāpums  72m  

Nepiemērotu laikapstāķļu, kā arī neparedzētu apstākļu (force majeure) gadījumos trase var tikt saīsināta vai 

mainīta, slēpojumu laiki var tikt mainīti vai atcelti pavisam.  

  

3. Sacensību klases  

Tautas klase sievietēm (TS)  

Nelicencētie sportisti  
Tautas klase vīriešiem (TV)  

Sporta klase sievietēm (SS)  Sportisti ar LSS licenci  

Sporta klase vīriešiem (SV)  
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4. Sacensību dalībnieki  

4.1. Dalība sacensībās ir atļauta personām, kas sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.  

4.2. Gadījumā, ja sacensību sekretariāts vai tiesneši konstatē, ka informācija, ko par sevi sniedzis sportists, ir 

nepatiesa un sportists neatbilst nolikumā noteiktajai klasei, sportista rezultāts bez brīdinājuma tiks anulēts.  

4.3. Sportists, balstoties uz “Dalībnieka atrunu”, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli, fizisko un 

tehnisko sagatavotību. Organizatori nodrošina dežūrējošo medicīnisko personālu sacensību vietā.  

4.4. Reģistrējoties dalībai sacensībās, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šo nolikumu un ievēros tajā 

noteikto sacensību kārtību un noteikumus.  

  

5. Pieteikšanās sacensībām  

5.1. Reģistrācija sacensībām notiek elektroniski, sportistiem piesakoties www.redbull.lv/stiklakalns no 2022.  

gada 14. decembra līdz 2023. gada 3.februārim, plkst. 21:00. Neskaidrību gadījumā rakstīt uz 

stiklakalns@redbull.com.  

5.2. Sacensību dalībnieku skaits ir limitēts līdz 200.  

5.3. Par dalību sacensībās nav jāmaksā.  

  

6. Dienas kārtība  
  

Reģistrācija    14:00 – 15:30  

Dalībnieku sapulce    15:45  

Kvalifikācija (tautas un sporta klasēm kopā) vietu 

sadalei pa slēpojumiem  
460m  16:00-17:00  

Starta saraksta publicēšana pa slēpojumiem    17:10  

TOP 32 TS  

460m  

17:20  

TOP 32 TV  tālāk pēc slīdošā grafika  

TOP 32 SS    

TOP 32 SV    

TOP 16 TS  

460m  

  

TOP 16 TV    

TOP 16 SS    

TOP 16 SV    

TOP 8 TS  

800m  

  

TOP 8 TV    

TOP 8 SS    

TOP 8 SV    

TOP 4 TS  

800m  

  

TOP 4 TV    

TOP 4 SS    

TOP 4 SV    

Apbalvošana    ~19:30  

Atkarībā no dalībnieku skaita, sacensību klases var tikt apvienotas, kā arī var tikt mainīts izslēgšanas kārtu skaits. 

Nepieciešamības gadījumā sacensību kategoriju sadalījums un izslēgšanas kārtu skaits tiks precizēts dalībnieku 

sapulces laikā.  

  

http://www.redbull.lv/stiklakalns
http://www.redbull.lv/stiklakalns
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7. Starta numuri un laika fiksēšana  

7.1. Sacensību vietā sportistiem tiks izsniegtas numurētas sacensību vestes. Dalībnieks nedrīkst aizklāt vai 

bojāt sacensību numuru. 7.2. Dalībnieku rezultātu finišā fiksē gaismas stars.  

  

8. Noteikumi distancē  

8.1. Dalībnieki slēpo brīvajā stilā.  

8.2. Starta vārtos laika atskaite sākas pēc skaņas signāla.  

8.3. Izslēgšanas slēpojumos dalībnieki startē pa četriem vienā rindā.  

8.4. Slēpojumi distancē tiek laisti atsevišķi ar 1min intervālu.  

8.5. Jebkāda veida palīdzība no malas slēpojuma laikā ir aizliegta. Trases saīsināšana ir aizliegta. Sacensību 

tiesnešiem konstatējot pārkāpumu, dalībnieku starts tiek anulēts.  

8.6. Viegls savstarpējais kontakts trasē, cīnoties par pozīciju un nekavējot citus dalībniekus, netiks uzskatīts par 

pārkāpumu.  

  

9. Vērtēšana  

9.1. Sportista rezultātu nosaka finiša laiks.  

9.2. Sprinta kvalifikācijā piedalās visi sacensību dalībnieki bez kopējā starta, kuras laikā mērķis ir uzstādīt ātrāko 

finiša laiku 400m distancē. TOP 32 ātrākie slēpotāji katrā sacensību klasē kvalificējas izslēgšanas kārtai.  

9.3. Starta vietu sadale izslēgšanas kārtās (pa 4 sportistiem vienā slēpojumā) notiek atbilstoši kvalifikācijas 

rezultātiem.  

9.4. Izslēgšanas slēpojumiem katrā klasē ir 4 kārtas:  

9.4.1. Astotdaļfinālā (TOP 32) startē sportisti pa 4 katrā slēpojumā. 1. un 2. vietas ieguvēji no katra slēpojuma 

kvalificējas nākamajai kārtai (TOP 16).  

9.4.2. Ceturtdaļfinālā (TOP 16) startē sportisti pa 4 katrā slēpojumā. 1. un 2. vietas ieguvēji no katra 

slēpojuma kvalificējas nākamajai kārtai (TOP 8).  

9.4.3. Pusfinālā (TOP 8) startē sportisti pa 4 katrā slēpojumā. 1. un 2. vietas ieguvēji no katra slēpojuma 

kvalificējas nākamajai kārtai (TOP 4).  

9.4.4. Finālā (TOP 4) startē 4 ātrākie slēpotāji.  

  

10. Apbalvošana  

10.1. 1., 2. un 3. vietas ieguvēji (katrā klasē) tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām no sacensību 

atbalstītājiem.  

  

11. Protesti  

11.1. Protesti netiek pieņemti.  

  

12. Sacensību atsaukšana  

12.1. Sacensību organizatori nolikumā var veikt izmaiņas sacensību norises datumos un laikos ne vēlāk kā 5 

dienas pirms sacensībām. Sniega trūkuma dēļ sacensības var tikt pārceltas.  
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