KALNU SLALOMA SLĒPOŠANAS SACENSĪBAS

„Mazais Reinis 2018”
NOLIKUMS
1. Mērķis
Sarīkot svētkus maziem kalnu slēpošanas entuziastiem un noskaidrot, kurš ir pats ātrākais,
veiklākais un drosmīgākais mazais kalnu slēpotājs.
2. Vieta un laiks
Sacensības šajā ziemas sezonā 2017/2018 notiks divos posmos, Krimuldā, „Reiņa trasē”.
1.posms – 4.februārī
Reģistrācija
no plkst. 10:00
2.posms – 4.martā
Starts
plkst. 11:00
3. Sacensību vadība
Sacensības organizē „Reiņa trase”.
4. Sacensību dalībnieki
Sacensībās var piedalīties visi bērni (iesācēji) vecumā no 2011. g.dz. un jaunāki, kuri
apguvuši kalnu slēpošanas iemaņas un patstāvīgi, bez palīdzības var veikt sacensību trasi.
Mazuļu grupas dalībnieki trasi DRĪKST veikt kopā ar tēti, mammu, brāli, māsu vai citu
pavadošo personu. Var izmantot sacensību pasaku tēlus.
Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:
Mazuļu grupa dzimuši 2015. gadā un jaunāki (zēni un meitenes)
Sīcīšu grupa dzimuši 2013. – 2014. gadā (zēni un meitenes)
Sīču grupa
dzimuši 2011. – 2012. gadā (zēni un meitenes)
Sporta klase 0-7 gadu vecumam (zēni un meitenes), slēpošanas sporta skolu audzēkņi,
Herkuless slēpošanas skoliņas 3.līmeņa audzēkņi, neatkarīgi no iestāšanās datuma
attiecīgajā sporta klubā. “Vilciņa kausa” dalībnieki automātiski ieskaitīti Sporta klasē.
Vecākiem ir pienākums informēt Reiņa trases administratoru par bērna dalību sporta klubā
reģistrēšanās brīdī, bet ne vēlāk kā līdz sacensību norises dienai pirms starta.
5. Sacensību disciplīnas:
Jautrais šķēršļu nobrauciens, kuru katrs veic 1 reizi. (Reiņa trases iesācēju trasē)
6. Sacensību vērtēšana
Uzvarētājs tiek noteikts pēc trases uzrādītā laika.
7. Sacensību noteikumi
7.1. Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem.
7.2. Dalībniekam trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības. Izņēmums
Mazuļu grupā!
7.3. Treniņi pa sacensību trasi NENOTIEK! Izņemot, trases iepazīšanas braucienā.
7.4. Par savu drošību dalībnieki atbild paši vai viņu vecāki, apstiprinot to ar savu parakstu
sacensību pieteikumā.
7.5. Dalībnieks sacensību teritorijā drīkst atrasties tikai pareizi uzvilktā numurā. Dalībnieks
tiek diskvalificēts, ja sacensību laikā starta numurs tiek nekārtīgi valkāts vai arī netiek
uzvilkts. Pēc sacensībām starta numurs jānodod sacensību organizētājiem. Numura tīšas
sabojāšanas, nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā, dalībniekam jāsedz zaudējumi 25
EUR vērtībā.

8. Apbalvošana
Mazuļu, Sīcīšu, Sīču un Sporta klasesa grupas dalībnieki visi saņem diplomu un balvu pēc
katra posma uzrādītā laika.
Balva mazākajam dalībniekam abos posmos!
9. Pieteikumi
Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz
1.posms - līdz 3.februāra plkst. 16:00
2.posms - līdz 3. marta plkst 16:00
pa e-pastu administracija@reinatrase.lv vai ar SMS pa tālr. 29272255, norādot vārdu,
uzvārdu, dzimšanas gadu un vecāku kontakttālruni.
10. Dalības maksa
Piesakoties iepriekš 7 EUR pie reģistrācijas (uzrādot apstiprinājuma SMS vai e-pasta
izdruku).
Piesakoties uz vietas, sacensību dienā 10 EUR pie reģistrācijas.
11. ORGANIZATORISKĀ INFORMĀCIJA SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM UN LĪDZJUTĒJIEM
Reģistrācija, numuru saņemšana – viesu nama ‘Reinis’ administrācijā
Pulcēšanās un apbalvošana – iesācēju trases pakājē

