
SLĒPOŠANAS SACENSĪBAS “MAZSALACAS APLIS 2023” 
NOLIKUMS 

1. Mērķis un uzdevumi: 

1.1. Popularizēt un veicināt slēpošanu kā plaši pieejamu un veselīgu ziemas sporta veidu;  
1.2. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem 

un ģimenēm; 
1.3. Iepazīstināt slēpotājus, sporta entuziastus ar Skaņākalna un Salacas ielejas dabas parku 

kā interesantu tūrisma objektu.  

2. Vadība: 

2.1. Sacensības vada biedrība “Mazsalacas Aplis” (kontaktpersona: biedrības “Mazsalacas 

aplis” valdes priekšsēdētājs Ivars Slotiņš 29146111, e-pasts: ivars.slotins@inbox.lv) 
2.2. Atbalstītāji: 

2.2.1. Valmieras novada pašvaldība; 
2.2.2. “Miks” SIA “Vidovska serviss”; 
2.2.3. SIA “ĀBELES”; 
2.2.4. SIA “LAUKSALACA; 
2.2.5. SIA “X CENTRS”.   

3. Norises vieta: 

3.1. Slēpošanas sacensības “Mazsalacas aplis 2023” notiks 2023. gada 11.martā plkst.11:30; 
3.2. Sacensību centrs un starta vieta – Mazsalacas vidusskolas stadions, Mazsalacā, 

Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā.  

4. Slēpošanas sacensības norises programma: 

4.1. No plkst. 10.00 dalībnieku reģistrācija, numuru izsniegšana, distances apskate; 
4.2. Plkst.11:30 starts bērnu distancei; 
4.3. Pēc bērnu finiša ap plkst. 12.00 starts pārējām grupām (kontrollaiks 1 h); 
4.4. Ap plkst. 14.00 apbalvošana 

Atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita sacensību laiki var tikt mainīti! 

5. Dalībnieku vecuma grupas un distance: 
5.1. Startē ikviens slēpotājs, sporta entuziasts, atbilstoši savām spējām un sagatavotībai; 
5.2. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli un organizatori nenes atbildību par 

sacensību laikā iegūtām traumām. Par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu 
likumīgie pārstāvji. 

5.3. Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās, vecāki vai pārstāvji atsakās no jebkādu 
pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām 
personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās 
par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā. 

5.4. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieka iespējamām traumām vai veselības 
traucējumiem sacensību laikā, pirms un pēc tām. 

5.5. Slēpošanas sacensību dalībnieku grupas un distances: 

Dzimšanas gads Grupa Distance (apļa) garums Kontrollaiks 

2016. gadā dzimušie/-ās un jaunāki/-as 
S7 

ap 330 m 
(viens stadiona aplis) 

- 

2013.gadā dzimušie/-ās un jaunāki/-as S10 V10 

Aplis ap 4 km 
Kontrollaiks 60 min 

2012.-2014.gadā dzimušie/-ās S12 V12 

2009.-2011. gadā dzimušie/-ās S14 V14 

2006.-2008. gadā dzimušie/-ās S17 V17 

2003.-2005. gadā dzimušie/-ās S20 V20 

1988.-2002. gadā dzimušie/-ās S35 V35 

1978.-1987. gadā dzimušie/-ās S45 V45 

1968.gadā dzimušie/-ās un vecāki/-as S55 V55 
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6. Pieteikšanās sacensībām un dalības maksa: 

6.1. Dalībnieku pieteikšanās sūtot SMS 29146111 Ivars, norādot dalībnieku Vārdu Uzvārdu, 
vecumu, un pārskaitot ziedojumu uz norādītajiem rekvizītiem:  

Nosaukums: Biedrība “Mazsalacas Aplis” 
Reģ.Nr. 40008219652 
Banka: A/S SEB banka 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV43UNLA0050022168845 
Maksājuma mērķī jānorāda: ziedojums slēpošanas sacensībām “Mazsalacas aplis 2023”, norādot 
vārdu, uzvārdu. 

6.2. Dalībniekiem iespējams pieteikties un veikt ziedojumu uz vietas sacensību dienā no plkst. 
10:00 līdz plkst. 11:30. 

6.3. Ziedojums no 2 EUR līdz 10 EUR/ dalībniekam.  

7. Citi noteikumi: 

7.1. Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski. Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem 
pēdējo šķērsošanas laiku un vietu rezultātos. 

7.2. Sods par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā: diskvalifikācija. 
7.3. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts. 
7.4. Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību 

nolikumā. 
7.5. Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību 

par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes 
noteikumus un sacensību nolikumu. 

7.6. Par dalībnieku līdz 18 gadu vecumam atbildību uzņemas vecāki vai pārstāvji, apliecina to ar 
parakstu piesakoties sacensībām sekretariātā. 

7.7. Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par 
jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem 
zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to 
laikā. 

7.8. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes 
gadījumiem trasē. 

7.9. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas 
organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama 
nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu 
tiesas ceļā. 

7.10.Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro šo 
nolikumu. 

7.11.Rezultātu fiksēšanai tiks izmantota čipu sistēma. Čips ir jāpiestiprina ar stiprinājumu pie 
dalībnieka kājas potītes. Dalībnieks ir atbildīgs sacensību laikā par čipa drošību un 
nepazaudēšanu. Čipa nozaudēšanas gadījumā sods 70 EUR. 

7.12.Sacensībās pieejamas ģērbtuves un WC Mazsalacas vidusskolas sporta zālē. 
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