
 

„MAD WINTER” LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS 
VIDEO SACENSĪBAS FRĪSTAILA SLĒPOŠANĀ UN 

SNOVBORDĀ  

1. SACENSĪBU LAIKS, VIETA UN ORGANIZATORS  

1.1. Šīs video sacensības organizē biedrība „Latvijas slēpošanas federācija” turpmāk 
organizators.  

1.2. Filmēšanu video sacensībām var veikt 2021./2022. gada ziemas sezonā, sākot no 
2022. gada 10. janvāra, līdz 2022. gada 28 februārim.  

1.3. Filmēšanu video sacensībām var veikt jebkurā vietā pasaulē.  

2. SACENSĪBU VADĪBA  

2.1. LSF ieceļ sacensību GT un uzrauga viņa darbību. 

2.2. GT nosaka tiesnešu skaitu, ieceļ viņus, atceļ no amata un uzrauga viņu darbību.   

3. DALĪBNIEKI   

3.1. Dalībnieki sacenšās divos dažādos sportaveidos; frīstaila slēpošanā un snovbordā 
un tiek sadalīti sekojošās grupās:  

Frīstaila slēpošanā 

Grupa Vecums 

Atklātā  Dzimuši 2011. gadā un vecāki. 

Iesācēji  Dzimuši no 2006. Līdz 2016 gadam. 

Sievietes Dzimušas 2011. gadā un vecākas. 

Snovbordā 

Grupa Vecums 

Atklātā  Dzimuši 2011. gadā un vecāki. 

Iesācēji  Dzimuši no 2006. Līdz 2016 gadam. 

Sievietes Dzimušas 2011. gadā un vecākas. 

3.2. GT ir tiesīgs ierobežot sacensību dalībnieku skaitu, ja iesūtīto video formāts, 
kvalitāte vai saturs neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām.  

3.3. GT ir tiesīgs lemt par kādas grupas apvienošanu, ja tajā ir mazak par 5 
dalībniekiem. Tādā gadījumā konkretās grupas dalībnieki tiek pieskaitīti pie citas 
grupas. 

Apstiprināts LSF valdē 
2022. gada 17. janvārī 

LSF prezidents D. Doršs 



4. SACENSĪBU FORMĀTS UN VIDEO SATURS 

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

4.2. Sacensības tiks dalītas 2 kārtās; 1. kārta noslēdzās 31. javārī, 2. Kārta nosēdzas 
28. februārī.  

4.3. 1. Kārtā dalībniekiem būs jāiesūta līdz 15 sekundēm īsu video.  

4.4. 2. kārtā tiks atlasīti labākie no 1. kārtas iesūtītajiem video (skaits būs atkarīgs, no 
kopējās dalībnieku skaita) un video veidoājiem būs jāiesūta līdz 60 sekundēm īsu 
video. 

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

4.6. Iteicams izmantot dažādas filmēšanas vietas: ielas, snovparkus, frīraidu 

4.7. Video kuros redzami, erotiska, pornogrāfiska rasktura kadri, kadri kuros redzama 
vardarbība, kadri kuros redzamas pretlikumīgas darbības, kā arī video skaņas celiņš 
kurā būs necenzēta leksikoloģija vai aizskaroši izteicieni, var tikt nepieņemts šajās 
videosacensībās. 

5. VĒRTĒŠANA UN KRITĒRIJI 

5.1. Video konkursa tiesnešus un to skaitu nosaka organizatori. 

5.2. Visās grupās dalībnieki 2 kārtā tiek sadalīti pa vietām, bet atklātajā grupā atsevišķi 
tiek apbalvoti dalībnieki par labāko sniegumu ielās. 

5.3. Konkurss tiks vērtēts, un uzvarētāji tiks noteikti, pēc dalībnieku vispārējās prasmes, 
spējas, stila un video kopējās „kvalitātes”.  

5.4. Procentuāli video vērtējums iedalīsies šādi: 10 % personība, 20% triku sarežģītība, 
30% braukšanas un triku izpildes stils, 10% orģinalitāte, 20% kopējais iespaids. 

6. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM 

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

6.2. Pieteikumā dalībniekam jāieraksta: epasta tēmā LSF Video sacensības, tālāk 
epsata tekstā, Vārds Uzvārds, dzimšanas datums, instagram vārds un saite uz 
video failu. Video failam jābūt nosauktam: Vārds.Uzvārds_video.sacensības_kārtas 
nr.  

6.3. Video failam jābūt uzlādētām uz kādas no internetā pieejamajām bezmaksas failu 
uzglabāšanas lapām. 

6.4. Pieteikums 1. kārtai jāiesniedz uz e-pastu sklmnti@gmail.com līdz svētdienai, plkst. 
23.59, 2022. gada 31. janvārim. Pieteikums 2. Kartai atlasītajiem dalībniekiem būs 
jāiesniedz līdz svētdienai, pl 23:59. 2021. Gada 28. Februārim.  

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

7. DROŠĪBA 

mailto:sklmnti@gmail.com


7.1. Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību video uzņemšanas laikā un 
apzinās risku kas saistīts ar izvēlēto nodarbi. 

7.2. Sacensību organizators iesaka dalībniekiem iegādāties dzīvībās apdrošināšanu, par 
apdrošināšanas iegādi atbildību uzņemās paši dalībnieki. 

7.3. Dalībnieki, kuri piedalās šajās sacensībās ar pieteikuma iesūtīšanu apliecina, ka 
paši labprātīgi pieņēmuši lēmumu piedalīties šajās sacensībās. 

8. VIDEO TEHNISKĀS VADLĪNIJAS 

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) 

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. 

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. 

Izšķirtspēja Pieteikuma video 1. Kārtai video ir jābūt 1080 x 1920 pikseļu (9:16 malu attiecībai) 2. 
Un trešās kārta video ir jābūt 1920 x 1080 pikseļi (16: 9 malu attiecība). Var izmantot 
arī dažādas malu attiecības, ja vien tās platums nepārsniedz 1920 pikseļus. 

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. 

Mūzika / skaņu 
celiņš 

Varat izmantot jebkuru jums tīkamu mūziku, kas atbilst jūsu braukšanas un 
rediģēšanas stilam, galvenais mūzikai jābūt brīvi izmantojamai, jeb jums ir jābūt 
tiesībām šo mūziku izmantot savam video. Jūs varat arī vienkārši iesniegt kadrus 
neapstrādātā rediģēšanas stilā bez mūzikas, vienkārši demonstrējot savus labākos 
trikus. 

 
9. APBALVOŠANA 

9.1. Katrā sporta veidā un katrā grupā tiek apbalvoti trīs labākie dalībnieki. 

9.2. Iesācēju un sievišu grupā labākie trīs dalbnieki tiek apbalvoti ar organizatoru 
sarūpētām medaļām, diplomiem un balvām no sacensību atbalstītājiem 

9.3. Atklātajā grupā labākie trīs dalībnieki tiek apbalvoti ar organizatoru sarupētām, 
medaļām, diplomiem, balvām no sacensību atbalstītājiem un organizatoru 
sarūpētām naudas balvām. 

9.4. Atklātajā grupā atsevišķi tiek apbalvoti labākie ielas sniegumi, veins slēpotājs un 
viens snovbordists. 

9.5. Atsevišķi tiek apbalvots viens skatītākais video 

10. REKLĀMA  

10.1. Ekskluzīvas reklāmas izvietošanas tiesības sacensību laikā pieder Organizatoriem.   



10.2. Visa iespējamā reklāmas izvietošana šajā laikā obligāti jāsaskaņo ar 
Organizatoriem.   

11. NOLIKUMA SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA 

11.1. Šis Nolikums ir spēkā uz laiku līdz nākamajiem grozījumiem.  

11.2. Nolikumu ir tiesīga grozīt LSF valde.  

 


