Anda Kordes kauss kalnu slēpošanā
NOLIKUMS
1. Mērķis
Sumināt kalnu slēpošanas entuziastu un virzītājspēku Andi Kordi.
Popularizēt kalnu slēpošanas sportu kā labu brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Sarīkot svētkus kalnu slēpošanas entuziastiem un noskaidrot, kurš ir pats ātrākais, veiklākais un
drosmīgākais kalnu slēpotājs.
Popularizēt Siguldas kalnu slēpošanas trases kā lieliskas atpūtas, sporta un brīvā laika pavadīšanas
vietas.

2. Vieta un laiks
2013. gada 26. janvāris Kordes trasē.
2013. gada 30. martā Kordes trasē
Reģistrācija
plkst. 09:00- 09:45
Numuru izsniegšana
plkst. 10.00 -10:15
Trases apskate
plkst. 10:15 - 10:40
Starts
plkst. 10:50



3. Sacensību vadība
Sacensības organizē sporta klubs “Kore”
Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Korde, tiesnešu kolēģiju nodrošina sporta klubs “Kore”.

4. Sacensību dalībnieki
Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti vecumā no 1999.g.dz. un vecāki, kuri
apguvuši kalnu slēpošanas iemaņas un patstāvīgi, bez palīdzības var veikt sacensību trasi.
Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:
D grupa
2003-2004.gadā dzimušie (zēni un meitenes)
C grupa
2001-2002.gadā dzimušie (zēni un meitenes)
B grupa
1999-2000.gadā dzimušie (zēni un meitenes)
A grupa
1997-1998. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
Juniori
1992-1996. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
Elite
1979-1991.gadā dzimuši (vīrieši un sievietes)
Meistari
1978. gadā dzimuši un vecāki (vīrieši un sievietes)

5. Sacensību disciplīnas:



2013. gada 26. janvāris Kordes trase milzu slaloms
2013. gada 30. martā Kordes trasē slaloms

Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā sacensību datums var tikt mainīts, par to paziņojot vismaz 2
dienas pirms sacensībām.

6. Sacensību vērtēšana
Uzvarētājs tiek noteikts pēc divu trašu uzrādītā mazākā koplaika.
Lielā Kausa ieguvējs tiek noteikts pēc uzrādītā mazākā koplaika visos posmos, visās disciplīnās,
absolūtajā vērtējumā.

7. Sacensību noteikumi
7.1. Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem.
7.2. Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris, apstiprinot to ar
savu parakstu sacensību pieteikumā.
7.3. Starta kārtība 1.trasē (katrā posmā atsevišķi) tiek noteikta pēc dalībnieku pieteikšanās secības.
Starta kārtība 2.trasē tiek noteikta pēc dalībnieku rezultāta 1.trasē (pirmie 5 startē apgrieztā secībā)
7.4. Starta kārtība grupām tiek noteikta no vecākas uz jaunāko (sievietes, vīrieši).
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 25,00 Ls vērtībā.
7.6. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 15 minūtes pēc konkrētās disciplīnas sacensību beigām,
adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. Kopā ar protestu sekretariātā jāiemaksā 40,00 LVL.
Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu kolēģija, bet lēmumu pieņem galvenais tiesnesis ne vēlāk kā 15
minūtes pēc protesta saņemšanas. Galvenā tiesneša pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas
gadījumā iemaksātā nauda 40,00 LVL tiek atgriezta protesta iesniedzējam. Galvenā tiesneša
noraidoša lēmuma gadījumā iemaksātā nauda 40,00 LVL netiek atgriezta.

8. Apbalvošana
1.- 3. vietas ieguvēji saņem kausu, diplomu un veicināšanas balvu(50% no savas grupas dalības
maksām, attiecīgi 1.v.-25%, 2.v.-15%, 3.v.-10%).
Lielā Kausa ieguvējs saņem kausu, balvas no atbalstītājiem un rokasspiedienu no Anda Kordes.

9. Pieteikumi un dalības maksa
Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz pa e-pastu: jkorde@gmail.com , individuāli – ar
SMS pa tālr. 29456752, norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu.
Dalības maksa tiek samaksāta pirms starta numuru izdales.
Piesakoties iepriekš uz 26. janvāri(līdz 24.01.2013..plkst.22:00) 5,00 LVL A, B, C, D grupām,
10,00 LVL junioriem, elitei, senioriem.
Piesakoties iepriekš uz 30.martu(līdz 28.03.2013.plkst.22:00) 5,00 LVL A, B, C, D grupām, 10,00
LVL junioriem, elitei, senioriem.
Piesakoties uz vietas, sacensību dienā 7,00 LVL pie reģistrācijas A, B, C, D grupām, 12,00 LVL
junioriem, elitei, senioriem.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz organizatori.
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās(pacēlājs) sedz paši dalībnieki vai viņu
komandējošā organizācija

