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ŪDENSSLĒPOŠANAS SLALOMA SACENSĪBU NOLIKUMS 
 

 

1. Sacensību mērķis 

Popularizēt ūdensslēpošanu, informējot par šo sporta veidu un Latvijas čempionāta ūdensslēpošanas slalomā norisi Latvijas 

ūdensslēpošanas un veikborda federācijas  biedrus, visus aktīvos ūdensslēpotājus un sabiedrību Latvijas Republikā. 

 

2. Sacensību rīkotājs un organizācija 

2.1. Sacensības rīko Latvijas ūdensslēpošanas un veikborda federācija (turpmāk tekstā – Federācija) sadarbībā ar ūdenssporta 

klubu “Siguldas Bebri” (turpmāk tekstā – Siguldas Bebri). 

2.2. Atbildīgais par sacensību organizāciju: Vilnis Ādamsons 

2.3. Sacensību tiesneši, laivas vadītājs, sekretāre: 

Galvenais tiesnesis:  Juris Hercogs  

Tiesnesis laivā:  Kristaps Remess  

Laivas vadītājs:  Ingus Buks, Andris Avotiņš  

Rezultātu aprēķinātājs: Miks Cinis  

Asistents uz starta plosta: Uģis Cinis 

Sacensību sekretārs: Jānis Korde 

 

3. Sacensību norises laiks un vieta 

2012. gada 11. augusts, Siguldas Bebru ūdensslēpošanas bāze, Umeru ezers, Siguldas-Mālpils šosejas 6 km 

 

4. Sacensību oficiālā laiva un ātruma vadības ierīce 

Correct Craft Ski Nautique 196 SE, Perfect Pass Star Gazer 

 

5. Sacensību dalībnieki, grupas, pienākumi 

5.1. Sacensībās piedalās licencēti Federācijas biedru ūdensslēpotāji un Latvijas ūdensslēpotāji, kuri ir aizpildījuši un 

nosūtījuši/iesnieguši parakstītu sacensību dalībnieka pieteikuma anketu (Pielikums Nr. 1). 

5.2. Sacensības notiek sekojošās dalībnieku grupās: 

Vīrieši: Under 14, Under 21, Senior, Open 

Sievietes: Under 14, Under 21, Senior, Open 

5.3. Samaksājot sacensību dalības maksu un aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu, dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir 

iepazinies ar sacensību nolikumu un nes pilnu atbildību par savu veselības stāvokli, kā arī uzņemas risku par iespējamo 

nelaimes un traumu gadījumiem sacensību norises laikā. 

 

6. Sacensību dalībnieka pieteikuma anketa un reģistrācija 

6.1. Aizpildīta sacensību dalībnieka pieteikuma anketa  katram dalībniekam ir jānosūta uz e-pastu info@lusvf.lv vai faksu 

67677740 līdz 2012. gada 10. augusta plkst. 18:00. 

6.2. Sacensību dienā, 2012. gada 11. augustā līdz plkst. 12:00 visi sacensību dalībnieki, kuri ir nosūtījuši/iesnieguši parakstītu 

sacensību dalībnieka pieteikuma formu reģistrējas pie sacensību sekretāres. 

 

7. Sacensību dalības maksa 

7.1. 12.00 LVL licencētiem Federācijas biedru ūdensslēpotājiem saskaņā ar Federācijas sportistu licencēšanas nolikumu no 

2011. gada 17. februāra un kuri ir atsūtījuši sacensību dalībnieka pieteikuma formu līdz Nolikuma 6. punktā noteiktajam 

termiņam. 

7.2. 15.00 LVL sacensību dalībniekiem, kuri ir atsūtījuši sacensību dalībnieka pieteikuma formu līdz Nolikuma 6. punktā 

noteiktajam termiņam. 

7.3. 18.00 LVL visiem sacensību dalībniekiem, kuri iesniedz sacensību dalībnieka pieteikuma formu sacensību rīkotājam 

sacensību dienā, 2012. gada 11. augustā līdz plkst. 12:00. 

7.4. Dalības maksu sacensību rīkotājam veic skaidrā naudā, reģistrējoties pie sacensību sekretāres. 



 

8. Sacensību oficiālie treniņbraucieni 

8.1. Bezmaksas sacensību oficiālie treniņbraucieni (2 trases) tiek nodrošināti sacensību dalībniekiem, kuri ir izpildījuši 

Nolikuma 6. punkta nosacījumus. 

8.2. Sacensību oficiālo treniņbraucienu laiki: 

       11.08.2012   09:00 – 11:30 

 

9. Sacensību programma 

09:00 -  12:00 Reģistrācija ūdensslēpošanas slaloma sacensībām 

12:00 – 12:15 „Latvijas čempionāta ūdensslēpošanas slalomā 2012” sacensību atklāšana 

12:30 – 15:00 1 brauciens, ūdensslēpošanas slaloms 

15:00 – 15:30 Pārtraukums 

15:30 – 18:00 2 brauciens, ūdensslēpošanas slaloms 

18:30 – 19:00 „Latvijas čempionāta ūdensslēpošanas slalomā 2012” sacensību dalībnieku un uzvarētāju apbalvošana. 

 

10. Sacensību noteikumi, vērtēšana un uzvarētāju noteikšana 

10.1. Sacensības notiks pēc Starptautiskās ūdensslēpošanas un veikborda Federācijas (IWWF) noteikumiem ūdensslēpošanas 

slalomā. 

10.2. Minimālais laivas starta ātrums 34 km/h. 

10.3. Katram sacensību dalībniekam ir divi braucieni. 

10.4. Sacensību uzvarētājs tiek noteikts pēc labākā uzrādītā rezultāta vienā no diviem braucieniem. 

10.5. Vienādu rezultātu gadījumā ir pārbrauciens par pirmajām trīs vietām. 

10.6. Pirmajā braucienā sacensību dalībnieku starta kārtas numuru katrā grupā izlozē dators. 

10.7. Otrajā braucienā sacensību dalībnieki katrā grupā tiek sarindoti pieaugošā secībā atkarībā no uzrādītā rezultāta pirmajā 

braucienā. Otrajā braucienā pirmais startē dalībnieks, kurš pirmajā braucienā ir uzrādījis vissliktāko rezultātu. 

 

11. Ēdināšana sacensību laikā 

12.1 Ātrās ēdināšanas uzņēmums – sacensību norises vietā 
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DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA 
 

VĀRDS:      _____________________________________ 

 

UZVĀRDS:     _____________________________________ 

 

DZIMŠANAS DATUMS:    _____________________________________ 

 

PĀRSTĀVĒTĀ BIEDRĪBA/KLUBS:           _____________________________________ 

 

NODARBOŠANĀS:    _____________________________________ 

 

E-PASTS:      _____________________________________ 

 

MOBILAIS TĀLRUNIS:    _____________________________________ 

     

 

LABĀKAIS SACENSĪBU REZULTĀTS:  _____________________________________ 

 

STARTĒŠU SEKOJOŠĀ DALĪBNIEKU GRUPĀ (ATBILSTOŠO APVILKT / IEZĪMĒT) 

 

Sievietes:  Under 14 Under 21 Senior  Open 

 

Vīrieši:  Under 14 Under 21 Senior  Open 

 

SĀKUMA ĀTRUMS, KM/H (ATBILSTOŠO APVILKT / IEZĪMĒT) 

 

34 37 40 43 46 49 52 55 58 

 

SĀKUMA FALLES GARUMS, M (ATBILSTOŠO APVILKT / IEZĪMĒT) 

 

18.25  16.00  14.25  13.00  12.00  11.25  10.75 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka iepazinos ar sacensību nolikumu, apņemos to ievērot, kā arī nesu pilnu atbildību par savu 

veselības stāvokli un uzņemos risku par iespējamiem nelaimes un traumu gadījumiem sacensību un pasākuma norises laikā, kas 

var rasties manas darbības rezultātā, neatkarīgi no organizatoru darbības vai bezdarbības. 

 

Dalībnieka vai aizbildņa (likumīgā pārstāvja dalībniekiem jaunākiem par 18 gadiem) paraksts: 

 

 

 

                                                                                                   _______________________________ 

 

 

 

Vārds, uzvārds                _______________________________ 

 

 

!!! Lai reģistrētos sacensībām bez papildu maksas, lūdzu atsūtīt dalībnieka pieteikuma anketu līdz piektdienai 2012. gada 10. 

augustam plkst. 18:00 uz sekojošu e-pasta adresi: info@lusvf.lv vai faksu 67677740.!!! 


