
 

 

Latvijas čempionāts ūdensslēpošanas slalomā 2011(2 posms) 
Umeru ezers, Siguldas-Mālpils šosejas 6 km, „Siguldas Bebru” ūdens slēpošanas bāze 

2011. gada 03. septembris 

 

 

ŪDENSSLĒPOŠANAS SLALOMA 2 POSMA 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 Ūdenssporta klubs “Siguldas Bebri” ar Latvijas ūdensslēpošanas un veikborda federācijas (turpmāk tekstā 

– Federācija) atbalstu. 

 

3. Sacensību norises laiks un vieta 

2011. gada 03. septembris, Ūdenssporta kluba “Siguldas Bebris” 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 iesnieguši 

parakstītu sacensību dalībnieka pieteikuma anketu. 

5.2. Sacensības notiek sekojošās dalībnieku grupās: 

Vīrieši: Under 12, Under 17, Under 21, Senior, Open 

Sievietes: Under 12, Under 17, 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 jāiesniedz sacensību sekretāram līdz 2011. gada 

03. septembra plkst. 12:00. 

6.2. Sacensību dienā, 2011. gada 03. septembrī līdz plkst. 12:00 visi sacensību dalībnieki, kuri ir iesnieguši parakstītu sacensību 

dalībnieka pieteikuma formu reģistrējas pie sacensību sekretāres. 

 

7. Sacensību dalības maksa 

7.1. 5.00 LVL licencētiem Federācijas biedru ūdensslēpotājiem saskaņā ar Federācijas sportistu licencēšanas nolikumu no 

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

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

noteiktajam termiņam. 

7.3. Sacensību dalības dalības maksu sacensību dalībnieki veic skaidrā naudā sacensību sekretārei sacensību dienā, 2011. gada 

03. septembrī līdz plkst. 12:00 . 

 

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: 

03.09.2011   09:00 – 11:30 

 

9. Sacensību programma 

09:00 -  12:00 Reģistrācija ūdensslēpošanas slaloma sacensībām 

12:00 – 12:15 „Latvijas čempionāta ūdensslēpošanas slalomā 2011” (2 posms) 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 veikbordā un ūdensslēpošanas slalomā 2011” 2 posma sacensību dalībnieku 

apbalvošana un 1 un 2 posma kopvērtējuma 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. 1 un 2 posma kopvērtējuma uzvarētāju noteikšana. 

11.1. 1 un 2 posma kopvērtējuma rezultātu nosaka, izvēloties abu posmu labāko labāko rezultātu no četriem braucieniem. 

 

12. Ēdināšana sacensību laikā 

12.1 Ātrās ēdināšanas uzņēmums – sacensību norises vietā 

 

 

 

 

 

 


