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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS 

VIDEO SACENSĪBU NOLIKUMS 

  

1. Sacensību laiks, vieta un organizators 

1.1. Šīs video sacensības organizē biedrība “SKLMNTI” 

1.2. Filmēšanu video sacensībām var veikt no 2020. gada 1. decembra līdz 2020. gada 15. 
martam 

1.3. Filmēšanu video konkursam var jebkurā vietā pasaulē 

 

2. Sacensību vadība 

2.1. LSF izvirza organizatoru un uzrauga tā darbību. 

2.2. Organizators nosaka tiesnešu skaitu, ieceļ viņus, atlaiž viņus un uzrauga viņu darbību. 

 

3. Dalībnieki 

3.1. Dalībnieki tiek sadalīti šādās grupās: 

Freestyle slēpošana 

• Atklātā (dzimuši 2010. gadā un vecāki) 

Snovbords 

• Atklātā (dzimuši 2010. gadā un vecāki) 

 

4. Sacensību formāts 

4.1. Videoklipos dalībniekiem jāparāda sava prasme, stils un personība, un papildus darbībai tie 
var ietvert arī dzīvesveida un intervijas kadrus. 

4.2. Video nedrīkst būt garāks par 60 sekundēm (vai mazāk), video kas būs garāki par 60 
sekundēm tiks saīsināti līdz 60 sekundēm. 

4.3. Trikus nav vēlams atkārtot, jo vairāk dažādu triku jo labāk. Vienu triku var parādīt no 
dažādiem leņķiem 

4.4. Pēdējais triks videoklipā tiks skaitīts kā labākais triks. 

 

5. Sacensību vērtēšana 

5.1. Video konkursa tiesnešus un to skaitu nosaka organizatori 

Apstiprināts LSF valdes sēdē 
2019. gada 30. oktobrī 

LSF prezidents D. Doršs 
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5.2. Konkurss tiks vērtēts, un finālisti tiks noteikti, pēc dalībnieku vispārējās prasmes, spējas, 
stilu un potenciālu. 

• 10 % Personība 

• 20% Tehniskās iespējas 

• 30% Stils 

• 40% Kopējais iespaids 

5.3.  Videoklipa pēdējais triks tiks vērtēts, ka labākais triks. 

5.4.  Publikas simpātiju balva tiks vērtēta pēc video skatījumiem un laikiem 
latvia_snowboarding_freeskiing instagramm profilā. 

 

8. Dalības pieteikums 

8.1. Pieteikums jāiesniedz elektroniski, nosūtot saiti uz video lejupielādi elektroniski uz adresi 
sklmnti@gmail.com 

8.2. Pieteikumā dalībniekam jāieraksta: Vārds Uzvārds LSF Video sacensības 

8.3. Video failam jābūt nosauktam: Vārds.Uzvārds_video.sacensības_pieteikums 

8.4. Pieteikums jāiesniedz uz e-pastu sklmnti@gmail.com līdz pirmdienai, plkst. 23.59, 2020. 
gada 13. marts. 

8.5. Iesniedzot video dalībnieks piešķir organizētajam tiesības izmantot iesniegtos materiālus 
pēc saviem ieskatiem visos izplatīšanas veidos. Konkursa materiāli netiks atgriezti. Video 
izplatīšana tiešsaistē pirms finālistu paziņošanas nozīmē tūlītēju dalības diskvalifikāciju. 

 

9. Tehniskā vadlīnija 

9.1. Kodekss: H.264 Kodekss ir formāts, kādā tiks kodēts jūsu video. Organizators pieņem     
lielāko daļu galveno video kodeku, taču, lai iegūtu labākos rezultātus, ieteicams izmantot H.264. 
Ja augšupielādējat augstas izšķirtspējas (HD) video, galvenā profila vietā izvēlieties iestatījumu 
Augsts profils H.264. Lai padarītu augšupielādi īpaši raitu, kad vien iespējams, izvēlieties šādus 
formātus: .mov vai .mp4 (lūdzu, ne .wmv vai .avi) 

9.2. Kadru nomaiņas ātrums: 24, 25 vai 30 FPS (nemainīgi) organizatori pieņem videoklipus ar 
kadru ātrumu 24 (vai 23.976), 25 un 30 (vai 29.97). Ja zināt kadru ātrumu, vislabāk ir kodēt 
galīgo videoklipu ar tādu pašu kadru ātrumu. Svarīgi: vienmēr izvēlieties “nemainīgu” kadru 
ātrumu, nevis “mainīgu” kadru ātrumu. 

9.3. Bitu pārraides ātrums: 5000 kbit / s (720p HD) / 10 000 kbit / s (1080p HD) Bitu pārraides 
ātrums (pazīstams arī kā datu pārraides ātrums) kontrolē gan video vizuālo kvalitāti, gan tā faila 
lielumu. Lielākajā daļā video redaktoru to mēra kilobītos sekundē (kbit / s). Kad jums ir iespēja, 
izvēlieties “mainīgu” bitu pārraides ātrumu un iestatiet mērķi vismaz uz 5000 kbit / s HD, 1080p 
HD kadrus, mēs iesakām ar bitu ātrumu 10 000 kbit / s. 

9.4. Izšķirtspēja: 1920 pikseļu platums (HD) HD video izplatītākais iestatījums ir 1920 x 1080 
pikseļi (16: 9 malu attiecība). Var izmantot arī dažādas malu attiecības, ja vien tās platums 
nepārsniedz 1920 pikseļus. Un atcerieties, ka mēs spriežam tikai par jūsu slēpošanu. Videoklips 
4 kk automātiski netiks kvalificēts jums finālā! 
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9.5. Audio kodeks: AAC-LC (Advanced Audio Codec) Lai iegūtu vislabākos rezultātus, iesakām 
audio kodekam izmantot AAC-LC (zema sarežģītība). Datu pārraides ātrums: 320 kbit / s. Lai 
iegūtu labākos rezultātus, kodējiet audio ar nemainīgu ātrumu 320 kbit / s. Parauga frekvence: 
48 kHz Lai iegūtu labākos rezultātus, iestatiet audio parauga frekvenci uz 48 kHz. 

9.6. Mūzika / skaņu celiņš Jūsu mūzikai vajadzētu būt Varat izmantot jebkuru jums tīkamu 
mūziku, kas atbilst jūsu braukšanas un rediģēšanas stilam. Bet jūs varat arī vienkārši iesniegt 
kadrus neapstrādātā rediģēšanas stilā bez mūzikas, vienkārši demonstrējot savus labākos 
bangerus. 

10. Drošība 

10.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu drošību video filmēšanas laikā un apzinās risku un 
uzņemas atbildību par savu drošību. 

10.2. Sacensību organizatori dalībniekiem iesaka iegādāties veselības un dzīvības 
apdrošināšanu uz sacensību laiku. 

 

11. Apbalvošana 

11.1. Sacensību dalībnieki tiek apbalvoti divās grupās:  

• Snovbords 

• Frīstaila slēpošana 

11.2.  Katrā grupā dalībnieki tiek apbalvoti ar šādām nominācijām 

• Labākais video 

• Publikas simpātija 

• Labākais triks 

• Labākais debitants 

 

12. Reklāma 

12.1. LSF sacensību laikā ekskluzīvas reklāmas izvietošanas tiesības pieder LSF. 

12.2. Visi iespējamie reklāmas izvietojumi šajā laikā ir jāsaskaņo ar LSF. 

 

13. Nolikums un tā spēks 

13.1. Šis nolikums ir spēkā līdz nākamajiem grozījumiem. 

13.2. LSF valde ir pilnvarota grozīt šos noteikumus. 


