
                                                

„SIGULDAS KAUSS 2022”  

slēpošanā un snovbordā 

Šīs ir vēsturiski senākās un tradīcijām bagātākās sacensības Latvijas kalnu slēpošanas 

vēsturē, kuru aizsākumi meklējami jau kopš 1969. gadā. Sacensības ir unikālas ar to, 

ka vienviet startē vecāki, bērni un mazbērni, vienojot paaudzes un kalnu slēpošanas un 

snovborda kopienas. Siguldas kauss ietver sacensības, lāpu nobraucienu, apres-ski 

ballīti, Kišuro balvu, kā arī kalna karaļa un karalienes titula piešķiršanu. 2019. gadā 

aizsākās jauna tradīcija, godinot sacensību jaunāko un vecāko dalībnieku. 

Mērķis  

• Popularizēt kalnu slēpošanu un snovbordu kā aktīvu un sportisku brīvā laika 

pavadīšanas iespēju visām vecuma grupām. 

• Sarīkot ziemas sezonas noslēguma festivālu Siguldas Pilsētas trasē – svētkus lieliem 

un maziem sportistiem un līdzjutējiem.  

• Turpināt un attīstīt pasākuma “Siguldas kauss” tradīcijas, kas aizsākušās jau 1969. 

gadā un ir viens no Siguldas sporta dzīves vēsturiski nozīmīgiem pasākumiem. 

 

1. Vieta, laiks, norises gaita  

Sacensības notiek Siguldas Pilsētas trasē, Peldu ielā 1, Siguldā. 

 

2022.gads 3.marts milzu slaloms snovbordā 

Plkst. 16.00-17.00 Reģistrācija un numuru saņemšana (servisa ēkā) 

Plkst.17.30-17.45 Trases apskate 

Plkst. 18.00 Starts 1.braucienam 

45 min pēc 1.brauciena beigām starts 2.braucienam 

Apbalvošana 20 min. pēc noslēdzošā dalībnieka. 

 
 

2022.gads 5.marts milzu slaloms kalnu slēpošanā (kvalifikācijas brauciens) 

Plkst. 16.30-17.45 Reģistrācija un numuru saņemšana (servisa ēkā) 

Plkst. 18.00 -18.20 Sacensību atklāšana 

Plkst.18.30-18.45 Trases apskate 

Plkst. 19.00 Starts (viens kvalifikācijas brauciens) 

Apbalvošana vecuma grupās, kurās ir trīs un mazāk kā 3 finišējušie 20 min. pēc 

noslēdzošā dalībnieka. 
 

2022.gads 6.marts paralēlais slaloms kalnu slēpošanā 

Plkst. 16.00 Numuru saņemšana (PSL trases startā) 

Plkst. 16.15 -16.40 Trases apskate 

Plkst.17.00 Starts paralēlajā slalomā 

Apbalvošana 20 min. pēc noslēdzošā dalībnieka. 
 

2. Sacensību vadība  

• Sacensības organizē SIA „Siguldas Sporta serviss” / Siguldas Pilsētas trase 

sadarbībā ar Latvijas Slēpošanas Federāciju un Siguldas novada pašvaldību. 

• Sacensību galvenais tiesnesis kalnu slēpošanā un snovbordā – Dinārs Doršs. 

 



                                                

3. Sacensību disciplīnas 

• Ceturtdiena, 3.marts, Milzu slaloms snovbordā. 

• Sestdiena, 5.marts, Milzu slaloms kalnu slēpošanā, kvalifikācijas brauciens 

paralēlajam slalomam. 

• Svētdiena 6. marts, Paralēlais slaloms kalnu slēpošanā (fināli, top 4 katrā vecuma 

grupā pēc 5.marta kvalifikācijas brauciena rezultātiem.) 

 

4. Sacensību dalībnieki  

Dalība sacensībās ir atklāta, un var piedalīties visi interesenti jebkurā vecumā (atbilstoši 

sacensību vecuma grupām), kas apguvuši kalnu slēpošanas un snovborda iemaņas un 

trasi var veikt patstāvīgi. Sacensību organizatori iedrošina piedalīties gan sportistus, 

gan amatierus. 

 

5. Dalībnieki tiks vērtēti šādās vecuma grupās 

Zēni un meitenes / vīrieši un sievietes atsevišķi:  

 

• Kalnu slēpošana  

o Zēniem un meitenēm: 

▪ SV-6 (2015.gadā dzimuši un jaunāki); 

▪ SV-7 (2014.gadā dzimušie); 

▪ SV-8 (2013. gadā dzimušie); 

▪ SV-9 (2012. gadā dzimušie); 

▪ SV-10 (2011. gadā dzimušie); 

▪ SV-12 (2009 / 2010. gadā dzimušie); 

▪ SV-14 (2007/2008. gadā dzimušie); 

▪ SV-16 (2005/2006. gadā dzimušie). 
 

o Vīriešiem un sievietēm*: 

▪ SV-20 (2001/2004. gadā dzimušie); 

▪ SV20-30 (1991/2000. gadā dzimušie); 

▪ SV30-40 (1981/1990. gadā dzimušie); 

▪ SV40-50 (1971/1980. gadā dzimušie); 

▪ SV50-60 (1961/1970. gadā dzimušie); 

▪ SV60-70 (1951/1960. gadā dzimušie); 

▪ SV70+ (1950. gadā dzimušie un vecāki). 

▪ Grupa adaptīvā slēpošanā (cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem)** 

 

• Snovbords* 

o Zēni un meitenes, 2006.gadā dzimušie un jaunāki. 

o Open grupa SV, 2005.gadā dzimušie un vecāki. 

o Meistaru grupa SV, 1981.gadā dzimušie un vecāki. 

 

*Ja kādā grupā ir mazāk par 3 dalībniekiem, grupas var tikt apvienotas. 

** Grupa startē 5.martā milzu slalomā kalnu slēpošanā, bet nekvalificējas uz paralēlo 

slalomu 6.martā.  

 

 

 



                                                

6. Sacensību vērtēšana 

Visi sacensību dalībnieki slēpotāji un snovbordisti sacenšas lielajā trasē. 

 

Uzvarētājs snovborda milzu slalomā katrā grupā tiek noteikts pēc divu braucienu 

uzrādītā mazākā koplaika. 

 

Kalnu slēpošana 05.03. tiek rīkots 1 (viens) kvalifikācijas brauciens milzu slalomā, kur 

brauciena 4 (četru) labāko laiku īpašnieki katrā vecuma grupā iekļūs paralēlā slaloma 

sacensībās 06.03., kurās noteiks uzvarētāju katrā vecuma grupā sākot ar ½ fināliem. 

Dalībnieki vecuma grupās, kurās pēc kvalifikācijas sacensību rezultātiem būs mazāk kā 

4 (četri) finišējušie, tiks apbalvoti uzreiz pēc kvalifikācijas sacensību noslēgšanās 

05.03.  

 

Laika ņemšanu nodrošina Latvijas Slēpošanas Federācija (lielā trase) un biedrība A2 

(vidējā trase). 

 

Rezultāti būs pieejami uzreiz pēc finiša sacensību vietā, kā arī tīmekļa vietnē 

www.siguldassports.lv un Pilsētas trase Facebook vietnē. 

 

8. Sacensību noteikumi 

8.1. Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem. 

8.2. Treniņi sacensību laikā pa sacensību trasi NENOTIEK! 

8.3. Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris,  

apstiprinot to ar savu reģistrāciju sacensībās. Organizatori un visi citi cilvēki, kuri 

ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, 

neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem 

sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 

Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem 

nelaimes gadījumiem trasē.  

8.4. Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no 

jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā 

iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu 

rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.  

8.5. Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai 

neievēro šo nolikumu. 

8.6. Sacensību organizatori patur tiesības mainīt nolikumu un tajā esošo informāciju 

par to iepriekš informējot mājaslapā www.siguldassports.lv un facebook lapā: 

https://www.facebook.com/pilsetastrase/ 

8.7. Organizators patur tiesības mainīt nolikumu, iepriekš par to nepaziņojot 

dalībniekiem.  

8.8. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta. 

Sacensību pārcelšanas gadījumā iemaksātā dalības maksa saglabājas 

8.9. Dalībnieks sacensību teritorijā drīkst atrasties tikai ar pareizi uzvilktu numuru. 

8.10. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja sacensību laikā starta numurs netiek kārtīgi 

valkāts vai arī netiek uzvilkts. Pēc sacensībām starta numurs jānodod sacensību 

organizētājiem. Numura tīšas sabojāšanas, nozaudēšanas vai neatgriešanas 

gadījumā, dalībniekam jāsedz zaudējumi 35 EUR vērtībā. 

8.11. Protestu var iesniegt tikai rakstiski ne vēlāk kā 15 minūtes pēc  attiecīgā brauciena 

neoficiālo rezultātu publicēšanas, adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. 

http://www.siguldassports.lv/
https://www.facebook.com/pilsetastrase/


                                                

Kopā ar protestu sekretariātā jāiemaksā 100 EUR. Strīdīgo situāciju izskata 

tiesnešu kolēģija, bet lēmumu pieņem galvenais tiesnesis ne vēlāk kā līdz nākamā 

brauciena sākumam vai sacensību apbalvošanai, pamatojoties uz Starptautiskās 

Slēpošanas Federācijas FIS noteikumiem “International Competition rules”. 

Galvenā tiesneša pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas gadījumā 

iemaksātā nauda 100 EUR tiek atgriezta protesta iesniedzējam. Galvenā tiesneša 

noraidoša lēmuma gadījumā iemaksātā nauda 100 EUR netiek atgriezta. 

8.12. Sportists var tikt diskvalificēts, ja neveic trasi saskaņā ar 8.6. punktā minētajiem 

noteikumiem, neņem vērā tiesnešu komandas, traucē vai aizskar citus 

dalībniekus, neievēro trases lietošanas un sacensību noteikumus. 

8.13. Sacensības notiek, ievērojot LR noteiktos Covid-19 izplatības ierobežojumus: 

https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-norisu-

organizesana 

8.14. Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt 

veikta arī filmēšana un fotografēšana no SIA “Siguldas Sporta serviss”, pasākuma 

rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī 

sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, 

apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un 

filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos 

ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un 

pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas 

tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder SIA “Siguldas Sporta 

serviss” vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu SIA “Siguldas 

Sporta serviss”, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var 

izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos 

reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas 

atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam.  

 

9. Apbalvošana 

Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji visās sacensību grupās. 

 

10. Pieteikumi un sacensību izdevumi 

Reģistrācija un sacensību dalības apmaksa www.siguldassports.lv/starts  

• līdz 2022.gada 2.marta plkst.16.00 dalībai 3.marta sacensībās Milzu slaloms 

snovbordā; 

• līdz 2022.gada 4.marta plkst.16.00 dalībai 5.marta sacensībās Milzu slaloms kalnu 

slēpošanā. 

 

11. Dalības maksa 

Pieaugušajiem 15.00 EUR 

Bērniem un jauniešiem līdz SV16 gadu vecumam ieskaitot 8.00 EUR.  
 

Dalības maksā ietilpst pacēlāja izmantošana sacensību laikā. 

Uzrādot Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karti 10% atlaide 

Uzrādot pensionāru apliecību 50% atlaide 

Atlaides nesummējas 

 

 

 

 

https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-norisu-organizesana
https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-norisu-organizesana
http://www.siguldassports.lv/starts


                                                

12. Citi pasākumi 

2022. gada 5. martā plkst. 18.00 notiks svinīgs sacensību “Siguldas kauss 2022” 

atklāšanas pasākums, kura ietvaros notiks svētku parādes nobrauciens lielajā trasē, 

atklāšanas uzrunas, sacensību jaunākā un vecākā dalībnieka apbalvošana. Parādē 

aicināti piedalīties visi sacensību dalībnieki. Parāde tiks izkārtota grupās pēc sporta 

klubiem vai atsevišķā grupā tiem dalībniekiem, kuri nav neviena kluba dalībnieki. 

Dalībniekus sagaida arī muzikāls pārsteigums. 

 

5. un 6. martā darbosies āras kafejnīca ar karstiem dzērieniem, ēdieniem un uzkodām, 

ko organizē kafejnīca Finish.  

 

6.martā notiks noslēdzošā sacensību apbalvošana, kur tiks apbalvoti ne tikai paralēlā 

slaloma kalnu slēpošanā dalībnieki, bet tiks pasniegta arī Kišuro balva un kronēti 

“Siguldas kauss 2022” karalis un karaliene.  

 

13. Paldies mūsu sacensību sadarbības partneriem un atbalstītājiem!  

Siguldas novada pašvaldība, Latvijas Slēpošanas federācija, SkiFox, Fans.lv, Mangaļi, 

Rāmkalni, Maiznīca “Flora” (tiks papildināts) 

 


