
 

OGRES NOVADA 

PILSĒTAS SVĒTKU BALVAS IZCĪŅA  

LĒKŠANĀ AR SLĒPĒM NO TRAMPLĪNA 2015 
 

SACENSĪBU NOLIKUMS 

 

Vispārēja informācija:  

Norises laiks:02. augusts 2015. gads  pl. 11:00  

Norises vieta:Kranciema iela 1, Ogre 

Organizatori: Biedrība „Ogres stils”, Ogres novada pašvaldība  

 

1. Sacensību mērķis un uzdevumi 
1.1.Popularizēt lēkšanu ar slēpēm no tramplīna skolēnu un jauniešu vidū. 

1.2.Noskaidrot labākos sportistus lēkšanā ar slēpēm no tramplīna. 

2. Dalībnieki 
2.1.Grupa M (2009-2008) -  iesācēji meitenes, tramplīns K- 5 

2.2. Grupa Z (2009-2008)- iesācēji zēni, tramplīns K- 5 

2.3.Grupa M7, 2007. gadā dzimušas meitenes, tramplīns K-10 

2.4. Grupa Z7, 2007. gadā dzimušie zēni, tramplīns K-10 

2.5. Grupa M9, 2006. gadam dzimušas meitenes, tramplīns K-15 

2.6.Grupa Z9, 2006. gadā dzimušie zēni, tramplīns K-15 

2.7. Grupa M11, no 2005.- 2004. gadam dzimušas neitenes, tramplīns K-15 

2.8.Grupa Z11, no 2005.- 2004. gadam dzimušie zēni, tramplīns K-15 

2.9.Grupa M13, no 2003.- un vecākas meitenes, tramplīns K-15 

2.2.Grupa  Z13, no 2003.- un vecāki zēni, tramplīns K-15  

3. Pieteikšanās 

3.1.Aizpildītā pieteikuma anketa jānosūta sacensību organizatoriem e-pasta formā uz 

adresi modriskruze@tvnet.lv vai margarita.sokolova@inbox.lv ne vēlāk kā līdz 

pl.17:00 30.07.2015. 

3.2.Pieteikt jaunus dalībniekus vai veikt izmaiņas jau pieteiktajā dalībnieku sarakstā 

drīkst ne vēlāk kā līdz pl.17:00 31.07.2015, sūtot informāciju uz e-pasta adresi 

modriskruze@tvnet.lv vai margarita.sokolova@inbox.lv. 

3.3.Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt sacensību atbildīgajai personai Modrim 

Krūzem(tālr. +371 29442692). 

4. Sacensību gaita 

4.1. 11:00Sacensību oficiāla atklāšana; 

4.2. 11:15 Treniņa lēcieni visām grupām pēc kārtas, sākot ar iesācēju grupu no K-5 

jaudas tramplīna; 

4.3. 11:45 Ieskaites (divi) lēcieni visām grupām pēc kārtas, sākot ar iesācēju grupu no 

K-5 jaudas tramplīna. 

5. Apbalvošana 

5.1.Uzvarētāju apbalvošana notiek 20 minūtes pēc visu grupu sacensību beigām. 

5.2.Tiek apbalvoti visi sportisti, katras grupas labākie trīs sportisti iegūst Ogres 

novada pašvaldības kausus un diplomus, pārsteiguma balvas no sacensību 

atbalstītājiem, kā arī pārējie sportisti saņem pārsteiguma balvas no sacensību 

atbalstītājiem. 

6. Nolikuma izmaiņas 

Sacīkšu organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, 

par tosavlaicīgi informējot sporta skolotāju vai atbildīgo personu. 

 

 


