
                    „Snowfeel Ski Challenge” sacensību nolikums

Sacensību laiks, vieta un organizators

Sacensību galvenais organizators ir kalnu slēpošanas klubs „Snowfeel” un Latvijas slēpošanas 

savienība. 

Sacensību 
nosaukums

Datums, laiks Vieta Organizators

Snowfeel Ski 
Challenge

21.03.2013 Somija  „Snowfeel” / Lss

1. Sacensību programmu sastāda organizators, klubs „Snowfeel”, saskaņojot to ar Latvijas slēpošanas 

savienību.

2. Informācijas par konkrētajām sacensībām ir pieejama kluba „Snowfeel” mājas lapā 

www.snowfeel.lv un LSS mājas lapā www.infoski.lv ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensībām. 

3. Sacensību organizatoram ir tiesības noteikt jebkuru citu dienu un laiku, kad notiks atceltās 

sacensības, savlaicīgi informējot par to sacensību dalībniekus

Dalībnieki

1. Dalībnieki Latvijas kausa sacensībās pieaugušiem un junioriem tiek sadalīti sekojošās 

grupās: 

Grupa Vecums
Jaunieši 0 – 18 gadiem, neieskaitot
Pieaugušie 18 - .... 

2. Sacensībās var piedalīties tikai tās personas, kuras ir parakstījušas sportista „Snowfeel Ski 

Challenge” zvērestu

3. Sacensību dalībnieku skaits ir ierobežots, ko atkarībā no iespējām un sacensību laikiem izskata 

organizators un LSS

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


Sacensību norise

1. Sacensības notiek saskaņā ar organizatoru izdveidotiem noteikumiem

2. Sacensības notiek SG disciplīnā

3. Trases apskate notiek visiem dalībniekiem kopā, pirms pirmā sportista

4. Katrs sportists veic 2 braucienus pa noteiktu trasi, ar noteikumu: par katriem izlaistajiem vārtiem 

rezutātam tiek pieskaitīta pus sekunde. 

5. Aizliegts speciāli izlaist vārtus, braukt lejā neievērojot jebkādas trases robežas.

6. Starta kārtību nosaka tas, atkarībā kad tika veikta sportista reģistrēšanās sacensībām

Apbalvošana

1. Apbalvoti tiek katras grupas pirmo trīs vietu ieguvēji, kā ārī tiks piešķirta organizatoru simpātiju 

balva 

2. Sportists, kurš neierodas un apbalvošanas ceramoniju zaudē visas tiesības iegūt sacensību 

organizatoru balvas, automātiski tiek apbalvotas vienu pozīciju zemāk finišejušais sportists

Pieteikšanās sacensībām 

1. Pieteikšanās sacensībām notiek līdz laikam, kas ir ne vēlākas kā 12h pirms sacensību sākuma 

paredzētā laika

2. Pieteikumu iesniedz sportists, klubs vai kluba atbildīgā persona, kura pārstāv konkrēto sportistu.

3. Pieteikums jāiesniedz elektroniskā veidā uz epastu renarsvuskans@inbox.lv vai sms veidā uz tel.nr. 

26460376, kur jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, klubs.

4. Ierodoties sacensībās, pieteiktajam dalībniekam vai viņa pārstāvētā kluba atbildīgajai personai ir 

jāapstriprina sportista dalība sacensībās (tiks informēts, kur un kā)

5. Ja līdz organizatora noteiktajam reģistrācijas laika beigām, dalībnieks netiek reģistrēts, tad pie starta 

tas netiek pielaists.

6. Dalībnieki, kuri jebkādu apstākļu dēļ ir nokavējuši savu startu,  var tikt pielaisti pie starta pēc 

pēdējā startējušā dalībnieka viņa grupā, ja tā to ir atļāvis organizators.
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