
ZIEMASSVĒTKU KALNA KARALIS  2022 
SLĒPOŠANAS SEZONAS ATKLĀŠANAS  SACENSĪBAS 

NOLIKUMS 
 
Slēpošanas sacensības organizē biedrība „Tūrisma klubs „Sniegpulkstenīte””, biedrība 

“Dinaburg Team” un  orientēšanās klubs “Stiga”. 

1. MĒRĶIS 

Popularizēt slēpošanu kā aktīvās atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu. 

2. LAIKS UN NORISES VIETA  

Sacensības notiks  2022.gada 23.decembrī Stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē, 

Daugavpils pilsētā.  Sacensību starts netālu no autostāvvietas pie kalna (karte). 

Sacensību sākums plkst. 18:00 

3. DISTANCES UN GRUPAS 

Sacensības notiks brīvajā stilā ar 30 sek. intervāla startu. Distances garums ir 300m ar 21 

kāpuma metriem.  

Vecuma grupa Dzimšanas gadi 
F10 / M10 2011. – 2012. gads 
F12 / M12 2009. – 2010. gads 
F14 / M14 2007. – 2008. gads 
F16 / M16 2005. – 2006. gads 
F20 / M20 1983. – 2004. gads 
F40 / M40 1973. – 1982. gads 

F50 1972. – un vecākas 
M50 1972. – 1963. gads 
M60 1962. – un vecāki 

 

4. NOTEIKUMI 

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar slēpēm labā tehniskā 

stāvoklī.  

4.2. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu 

atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību 

sacensību distances veikšanai, un ka ievēros sacensību nolikumu.  

4.3. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par 

jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai 

materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc 

sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, 

kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē.  

https://ej.uz/sacensibu-centrs


4.4. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju 

izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām 

personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, 

kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.  

4.5. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo 

dalībniekus no personīgās atbildības. 

4.6. Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs. 

5. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 

Pieteikšanās: 

1. iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2022.gada 21.decembrim plkst. 

23:59, reģistrējoties https://forms.gle/p5g7gct6ebS2WESR8 

2. sacensību dienā dalībnieki var pieteikties no plkst. 17:00 līdz 17:45 

3. reģistrācijai sacensību dienā  būs pieejami papildus līdz 4 starta slotiem katrā vecuma 

grupā 

4. starta protokols un dienas kartība tiks publicēts 23. decembrī līdz  plkst. 10:00  

6. DALĪBAS MAKSA 

Dalības maksa sacensībās, reģistrējoties un apmaksājot iepriekš ir 3,00 EUR, reģistrācija uz 

vietas 5 EUR.  Bērniem (līdz 16 gadiem ieskaitot) dalība sacensībās ir bez maksas (FM10 - 

FM14 grupas).  

Rekvizīti: 
 

Biedrība “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” 
Reģ. Nr. 50008189881 
Bankas konts: LV60HABA0551036560759, "SWEDBANK" AS 

7. VĒRTĒJUMS 

Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, visātrākais vīrietis un visātrākā 

sieviete, kā arī notiks loterija starp visiem sacensību dalībniekiem.  

Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir 

norādīti dzimšanas dati. 

8. INFORMĀCIJA 

• Starta saraksti  

• Tiešsaistes rezultāti 

• Rezultāti  

Sacensību koordinators: Oļegs Frīds, tālr. +371 29926531 
Sacensību galvenais tiesnesis: Pāvels Pancerko +371 20 044 090 

https://forms.gle/p5g7gct6ebS2WESR8
http://www.sniegpulkstenite.lv/ski/zs_kalna_karalis_2022_starta_saraksts.pdf
https://r.sniegpulkstenite.lv/
http://www.sniegpulkstenite.lv/ski/zs_kalna_karalis_2022_rezultati.pdf

