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ar Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda  federācijas 
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2019. GADA LATVIJAS ČEMPIONĀTA ŪDENSSLĒPOŠANAS SLALOMĀ 
 

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 biedrība “Aqua Sports” ar Latvijas ūdensslēpošanas un veikborda 
federācijas (turpmāk tekstā – Federācija) atbalstu. 
2.2. Atbildīgais par sacensību organizāciju Uģis Cinis, Mob. tālr. 29724549, info@aquasports.lv . 
2.3. Par sacensību tiesāšanu atbild galvenais tiesnesis un tiesāšanu nodrošina tiesnesis laivā un divi 
tiesneši tornī. 
 
3. Sacensību norises laiks un vieta 
2019. gada 10. augusts, Ūdenssporta biedrības “Aqua Sports” ūdensslēpošanas klubs, Piņķu 
ūdenskrātuve, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. 
 
4. Sacensību oficiālā laiva un ātruma vadības ierīce 
Nautique Ski Nautique 200 OB Team (2010. gada modelis), Zero Off 
 
5. Sacensību dalībnieki, grupas, pienākumi 
5.1. Sacensībās piedalās Federācijas biedru ūdensslēpotāji un Latvijas ūdensslēpotāji, kuri ir aizpildījuši 
un nosūtījuši/iesnieguši parakstītu sacensību dalībnieka pieteikuma formu un samaksājuši sacensību 
dalības maksu. 
5.2. Sacensības notiek sekojošās dalībnieku grupās: 
Vīrieši:  U12, U14, U17, U21, Open, Senior 
Sievietes: U12, U14, U17, U21, Open, Senior 
5.3. Samaksājot sacensību dalības maksu un aizpildot dalībnieka pieteikuma formu (Pielikums Nr.1), 
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 forma un reģistrācija 
6.1. Aizpildīta sacensību dalībnieka pieteikuma forma katram dalībniekam ir jānosūta uz e-pastu 
info@aquasports.lv vai faksu 67677740 līdz 2019. gada 09.augusta plkst. 20:00 vai jāaizpilda un 
jāiesniedz sacensību organizātoram sacensību dienā 2019. gada 10. augustam līdz plkst. 8:30. 
6.2. Sacensību dienā, 2019. gada 10. augustā līdz plkst. 8:30 visi sacensību dalībnieki, kuri ir 
nosūtījuši/iesnieguši parakstītu sacensību dalībnieka pieteikuma formu reģistrējas pie sacensību 
sekretāres. 
 
7. Sacensību dalības maksa 
7.1. 20.00 EUR visās dalībnieku grupās startējošiem ūdensslēpotājiem. 
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7.2. Sacensību dalības maksu ar pārskaitījumu veic sacensību rīkotājam: 
 
Ūdenssporta biedrība “Aqua Sports” 
Reģ. Nr. 40008090750 
Swedbank AS 
LV78HABA0551009958961 
Maksājuma mērķis: Latvijas čempionāta ūdensslēpošanas slalomā 2019 dalības maksa, sportista vārds, 
uzvārds. 
 
8. Treniņbraucieni 
8.1. Treniņbraucieni (6 trases) Piņķu ūdenskrātuvē sacensību dalībniekiem tiks nodrošināti 2019. gada 
09. augustā no plkst. 9:00 līdz 20:00. 
8.2. Pieteikties treniņbraucieniem var pa telefonu 29212646 (Ineta Cine) 
8.3. Treniņbraucienu (6 trases) maksa: 
- 22 EUR U12, U14, U17 dalībnieku grupās startējošajiem ūdensslēpotājiem; 
- 30 EUR U21, Open un Senior dalībnieku grupās startējošajiem ūdensslēpotājiem; 
 
9. Sacensību programma 
08:00 – 08:30 Sacensību dalībnieku reģistrācija 
08:30 – 08: 45 Atklāšana 
09:00 – 13:00 1 brauciens 
13:00 – 15:00 Sacensības “Aqua Sports ūdensslēpošanas svētki bērniem 2019” 
15:00 – 19:00 2 brauciens* 
19:00 – 19:15 Pārtraukums 
19:15 – 19:45 Apbalvošana 
 
*2 brauciena un turpmākās sacensību programmas norises laiki var mainīties atkarībā no 1. brauciena 
beigu laika, kā arī neparedzētiem laika apstākļiem; 
 
10. Sacensību noteikumi, vērtēšana un uzvarētāju noteikšana 
9.1. Sacensības notiks pēc Starptautiskās ūdensslēpošanas un veikborda Federācijas (IWWF) 
noteikumiem ūdensslēpošanas slalomā. 
9.2. Katram sacensību dalībniekam ir divi braucieni. 
9.3. Sacensību uzvarētājs katrā grupā tiek noteikts pēc labākā uzrādītā rezultāta vienā no diviem 
braucieniem. 
9.4. Vienādu rezultātu gadījumā ir pārbrauciens par pirmajām trīs vietām. 
9.5. Pirmajā braucienā sacensību dalībnieku starta kārtas numuru katrā grupā izlozē dators. 
9.6. 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. 
9.7. Vīriešu Open grupā tiek apkopoti un apbalvoti dalībnieki, kuri piedalās Vīriešu U17, U21, Open grupā, 
kuru maksimālais ātrums atbilst Open grupas maksimālajam ātrumam. 
9.8.  Sieviešu Open grupā tiek apkopotas un apbalvotas dalībnieces, kuras piedalās Sieviešu U17, U21, 
Open, Senior grupā, kuru maksimālais ātrums atbilst Open grupas maksimālajam ātrumam. 
 

11. Ēdināšana iespējas sacensību laikā (1 km attālumā no sacensību norises vietas) 
- Kafejnīca “Gardēžu namiņš”, Piņķi, Jūrmalas iela 14c 
- Picērija “HotBox”, Piņķi, Jūrmalas iela 14 
- Veikals “Elvi”, Piņķi, Rīgas iela 8 
- Veikals “Lats”, Piņķi, Rīgas iela 4 
- Veikals “Maxima”, Piņķi, Jūrmalas iela 14 



2019. gada Latvijas čempionāta ūdensslēpošanas slalomā nolikuma Pielikums Nr. 1 

 

2019. gada Latvijas čempionāts ūdensslēpošanas slalomā 
Piņķu ūdenskrātuve, Aqua Sports ūdensslēpošanas klubs 

2019. gada 10. augusts 
 

DALĪBNIEKA PIETEIKUMA FORMA 
 
VĀRDS:      _____________________________________ 
 
UZVĀRDS:     _____________________________________ 
 
DZIMŠANAS DATUMS:    _____________________________________ 
 
PĀRSTĀVĒTĀ BIEDRĪBA/KLUBS:  _____________________________________ 
 
NODARBOŠANĀS:    _____________________________________ 
 
E-PASTS:      _____________________________________ 
 
MOBILAIS TĀLRUNIS:    _____________________________________ 
 
LABĀKAIS SACENSĪBU REZULTĀTS:  _____________________________________ 
 
STARTĒŠU SEKOJOŠĀ DALĪBNIEKU GRUPĀ (ATBILSTOŠO APVILKT / IEZĪMĒT) 
 
Sievietes: U12  U14  U17  U21  Open  Senior 
 
Vīrieši:  U12  U14  U17  U21  Open  Senior 
 
SĀKUMA ĀTRUMS, KM/H (ATBILSTOŠO APVILKT / IEZĪMĒT) 
 
28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 
 
SĀKUMA GARUMS, M (ATBILSTOŠO APVILKT / IEZĪMĒT) 
 
18.25  16.00  14.25  13.00  12.00  11.25  10.75 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar sacensību nolikumu un nesu pilnu atbildību 
par savu veselības stāvokli, kā arī uzņemos risku par iespējamiem nelaimes un traumu gadījumiem 
sacensību norises laikā. 
 
 
Dalībnieka vai aizbildņa (likumīgā pārstāvja) paraksts  _______________________________ 
 
Vārds, uzvārds       _______________________________ 
 
 
Lūdzu atsūtīt dalībnieka pieteikuma formu līdz 2019. gada 09. augustam plkst. 20:00 uz sekojošu e-pasta 
adresi: info@aquasports.lv vai faksu 67677740. 
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