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SACENSĪBU NOLIKUMS 

 
 
1. Sacensību mērķis 
Popularizēt ūdensslēpošanu bērnu un jauniešu vidū, informējot par šo sporta veidu un sacensību 
„Aqua Sports Ūdensslēpošanas svētki bērniem 2014” norisi visus aktīvos ūdensslēpotājus un 
sabiedrību Latvijas Republikā. 
 
2. Sacensību rīkotājs un organizācija 
2.1. Sacensības rīko ūdenssporta biedrība “Aqua Sports” ar Babītes novada pašvaldības un 
sponsoru atbalstu. 
2.2. Atbildīgais par sacensību organizāciju: Ineta Cine, Mob. tālr. 29212646, info@aquasports.lv . 
 
3. Sacensību norises laiks un vieta 
2014. gada 09. augusts, Ūdenssporta biedrības “Aqua Sports” ūdensslēpošanas bāze, Piņķu 
ūdenskrātuve, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. 
 
4. Sacensību oficiālā laiva un ātruma vadības ierīce 
Correct Craft Ski Nautique 200 OB Team (2014. gada modelis), Zero Off 
 
5. Sacensību dalībnieki, grupas, pienākumi 
Sacensību dalībnieki pēc savas meistarības piesakās vienā no grupām: 
1. “Vecmeistari”. 
2. “Meistari”. 
3. ”Viļņu lauzēji”. 
 
Grupās “Vecmeistari”, “Meistari”, ”Viļņu lauzēji” piedalās bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam 
ieskaitot. 
 
“Vecmeistari” 
Slēpojums notiek pēc Starptautiskās ūdensslēpošanas un veikborda federācijas noteikumiem. 
Dalībnieki ieņem vietu atbilstoši kopvērtējuma skalas punktiem, kas tiek piešķirti par sasniegto 
rezultātu labākajā no diviem braucieniem (par vienu un to pašu rezultātu jaunāks dalībnieks saņem 
vairāk punktu kā vecākais). 
 
“Meistari” 
Noteikumi tādi paši kā “Vecmeistariem”. 
Atvieglojumi: 
“Meistari” brauc pa mazo (bērnu) slaloma trasi. 
Trasi sāk no kreisās puses, bet drīkst neiebraukt starp sarkanajām vārtu bojām. Trases beigu 
sarkanās vārtu bojas ir jāizbrauc. 
 
”Viļņu lauzēji” 
Dalībnieki var startēt gan ar mono, gan ar dubultslēpēm. Katrā piegājienā tiek veiktas divas trases. 
Sākot no zaļajām vārtu bojām sāk viļņa šķērsošanu paceļot roku ikrez, kad pilnībā pārbraukts vilnis. 
Par katru pareizu viļņa šķērsojumu tiek piešķirts viens punkts. 
Dalībnieka kritiena gadījumā punktu skaitīšana šajā trasē tiek pārtraukta un atsākas nākošajā trasē.  
Abi piegājieni tiek veikti viens pēc otra un starp piegājieniem sacensību dalībniekam ir 1 minūtes 
atpūta ezera galā pie šosejas. Minimālais laivas ātrums 28km/h. Laivas ātruma korekcijas pirms 
brauciena dalībnieks vai viņa pārstāvis var pieteikt laivas vadītājam un tiesnesim laivā. Izvēlētais 
dlībnieka ātrums neietekmē uzrādīto rezultātu. 
Kopējo rezultātu veido iegūto punktu summa visās 4 trasēs. 
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Jaunākie grupas dalībnieki papildus saņem 0,5 punktus par katru jaunības gadu salīdzinājumā ar 
vecāko sacensību dalībnieku. 
 
Par nolikumā neparedzētajām situācijām lēmumus pieņem sacensību organizatori  

 
6. Sacensību dalībnieka pieteikuma anketa un reģistrācija 
6.1. Aizpildītu sacensību dalībnieka pieteikuma anketu  katrs dalībnieks: 
6.1.1. Nosūta uz e-pastu info@aquasports.lv vai faksu 67677740 līdz 2014. gada 08. augusta plkst. 
20:00. 
6.1.2. Aizpilda uz vietas Aqua Sports ūdensslēpošanas bāzē Piņķos līdz 2014. gada 09. augusta 
plkst. 11:15. 
 
7. Sacensību dalības maksa 
7.1. 12.00 EUR „Vecmeistari”, „Meistari” un „Viļņu lauzēji” dalībnieku grupās startējošiem 
ūdensslēpotājiem. Dalības maksā iekļautas pusdienas. 
7.2. Sacensību dalības maksu skaidrā naudā samaksā sacensību sekretārei sacensību dienā, 2014. 
gada 09. augustā līdz plkst. 11.15 . 
 
8. Sacensību programma 
10:45 – 11: 15 Dalībnieku reģistrācija 
11:15 – 11:30 Sacensību atklāšana 
11:30 – 14:00 Sacensības „Vecmeistari”, „Meistari” (1 brauciens) un „Viļņu lauzēji” (1 un 2 

brauciens) dalībnieku grupās startējošiem ūdensslēpotājiem. 
14:00 – 15:00 Pārtraukums. Pusdienas sacensību dalībniekiem. 
15:00 – 17:00 Sacensības „Vecmeistari” un „Meistari” dalībnieku grupās startējošiem 

ūdensslēpotājiem (2 brauciens). 
17:30 – 18:00 Apbalvošana, sacensību noslēgums. 
 
 
 
 
Ūdenssporta biedrība „Aqua Sports” 
2014. gada 06. augustā 


