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www.ozolkalns.lv 

 

,,Ozolkauss 2019,, Nolikums. 
 

1.Apraksts. 

,,Ozolkauss,, ir pasākums ar amatieru un sportistu sacensībām slaloma  

trasē. Kausā aicināts piedalīties ikviens vismaz 7 gadus sasniedzis slēpotmīļotājs ar 

pieredzi sacensību trases izbraukšanā, kurš vēlas izbaudīt sacensību azartu. 

Sacensības organizē Slēpošanas un atpūtas parks „Ozolkalns”. 

 

2. Laiks un vieta. 

Vieta:  - Ozolkalns. Drabešu pag., Amatas nov. 

Norises laiks:  -  Svētdiena, 24. marts. 

 

3.Dalībnieki 

Sacensībās var piedalīties ikviens, vismaz 7 gadus sasniedzis slēpotājs. 

Grupu sadalījums: 

S1 – 2006. - 2012. gadā dzimušās slēpotājas. 

S2 – 1977. - 2005. gadā dzimušās slēpotājas. 

S3 – 1976. gadā dzimušās un vecākas slēpotājas. 

SS – sporta grupa – slēpotājas, kuras piedalās vai nesenā pagātnē regulāri piedalījušās 

LSS rīkotajās sacensībās  

 

V1 –2009- 2012. gadā dzimušie slēpotāji. 

V2 – 2004 - 2008. gadā dzimušie slēpotāji.  

V3 – 1977 - 2003- . gadā dzimušie slēpotāji. 

V4 – 1976. gadā dzimušie un vecāki slēpotāji. 

VS – sporta grupa – slēpotāji, kuri piedalās vai nesenā pagātnē regulāri piedalījušies 

LSS rīkotajās sacensībās – neattiecas uz V1, V2 

 

p.s. Sacensību galvenais tiesnesis var izveidot papildu grupu, ja dalībnieku skaits kādā 

no grupām ir nepietiekams vai pārmērīgi liels. 

 

4. Disciplīna: 

Tiks precizēta sacensību nedēļā atkarībā no laikapstākļiem un sniega stāvokļa. Divi 

braucieni 

 

5. Pieteikšanās 

Pieteikšanās notiek Ozolkalna mājas lapā 

http://www.ozolkalns.lv/ziema/jaunumi/ozolkauss-2019-24-marta-1 , aizpildot 

pieejamo pieteikuma anketu. Pieteikuma anketā jānorāda visa tur prasītā  

informācija. Garantējam, ka personu dati tiks izmantoti tikai sacensību vajadzībām 

saskaņā ar GDPR 2016/679.  

Pieteikšanās internetā notiek no tās izsludināšanas brīža un beidzas sestdien 23. martā 

plkst. 17:00 

Papildu pieteikšanās sacensību dienā ir iespējama pie sacensību reģistrācijas un  

http://www.ozolkalns.lv/
http://www.ozolkalns.lv/ziema/jaunumi/ozolkauss-2019-24-marta-1


numuru saņemšanas, ja ir pieejamas vakantas vietas. 

 

6. Reģistrācija. 

Reģistrācija sacensībām notiek sacensību norises vietā, samaksājot dalības  

maksu un parakstoties par nolikuma ievērošanu. Reģistrējoties tiek  

izsniegts dalībnieka starta numurs un biļete pacēlājam. 

 

7. Sacensību norise: 

 

9:00 – 9.45 – Reģistrācija un numuru saņemšana. 

9.45 – 10.00 -  Pirmās trases apskate. 

10.15 – Starts pirmajā trasē. 

Otrās trases sākums – tiek izziņots pēc pirmās trases beigām. 

Starts pirmajam sacensību dalībniekam uzreiz pēc trases iebraucēja finiša. 

Grupu starta secība: S1, S2, S3, SS, V1, V2, V3, V4, VS. Dalībnieki  

grupas ietvaros startē atbilstoši starta numuru secībai. Starts tiek dots  

uzreiz pēc iepriekšējā dalībnieka finiša. Ja dalībnieks nav gatavs startam  

un nevar startēt minūtes laikā viņš var tikt nepielaists pie starta, vai startē pēc pēdējā 

dalībnieka. Šajā gadījumā dalībniekam iemaksāto dalības naudu neatmaksā. Šo 

lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. Pēc lēmuma pieņemšanas uz starta tiek 

aicināts nākamais dalībnieks. Galvenais tiesnesis Matiass Jansons 29124876. 

 

p.s. Lūgums neaizmirst pēc sacensību finiša nodot dalībnieku numurus! 

 

8. Dalības maksa: 

 

13 EUR ,ja reģistrācija ir veikta internetā, aizpildot anketu. 

Bērniem grupās S1,V1, reģistrējoties internetā dalības maksa  10 EUR . 

 

Reģistrējoties sacensību dienā - cena 17 EUR. 

Bērniem grupās S1, V1 –  11 EUR.  

 

p.s. Cenā ir iekļauta dienas biļete pacēlāja izmantošanai. 
 

9.Rezultāti un vērtējums: 

Sacensību vietu sadalījums tiek noteikts saskaitot divās trasēs uzrādītos  

rezultātus.  

 

10. Apbalvošana: 

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā saņem medaļu, diplomu un balvas no 

,,Ozolkalna,, un atbalstītājiem.  

 

p.s. Sacensību dalībniekiem jālieto ķiveres ! 

 

 


