
  

 
 

Latvijas skolu Ziemas festivāls 2023 
NOLIKUMS  

Frīstaila slēpošanā un snovbordā 
 
1. Sacensību laiks un vieta 
 
2023. gada 24. februārī, Gaiziņkalnā, Madonas novadā. 
 
2. Sacensību programma  
 
Precīza sacensību programma būs pieejama ne vēlāk, kā 2 nedēļas pirms 
pasākuma mājaslapā www.ziemasfestivals.lv un Latvijas Slēpošanas federācijas 
oficiālajā mājaslapā www.ski.lv. 
 
3. Dalībnieki 
 
Izglītības iestādes var pieteikt dalībniekus šādās vecuma grupās: 
 
Frīstaila slēpošanā: 
2016. - 2012. gadā dzimušie juniori   
2011. - 2005. gadā dzimušie jaunieši  
2016. – 2005. gadā dzimušas meitenes 

Snovbordā: 
2016. - 2012. gadā dzimušie juniori   
2011. - 2005. gadā dzimušie jaunieši   
2016. – 2005. gadā dzimušas meitenes 

 
Vecuma grupas tiek noteiktas saistībā ar Latvijas Slēpošanas federācijas ranga 
nolikumu frīstaila slēpošanā un frīstaila snovbordā. 
 
Frīstaila slēpošanas un snovborda Big Air sacensību nolikums sastādīts saskaņā ar 
Latvijas Slēpošanas federācijas, frīstaila slēpošanas un snovborda sacensību 
nolikumu. Sacensības tiek iekļautas Latvijas Slēpošanas federācijas Jauniešu 
frīstaila slēpošanas un snovborda rangā kā noslēdzošais posms. 
 
4. Pieteikumi 
 
Pieteikties dalībai festivālā varēs interneta mājas lapā www.ziemasfestivals.lv 
Pieteikumu elektroniskā forma darbosies no 06.02.2023. plkst 10.00 līdz 21.02.2023. 
plkst. 15.00. 
Pieteikumu oriģināli (ar izglītības iestādes vadītāja parakstu un zīmogu) obligāti 
jāiesniedz iebraukšanas dienā, veicot akreditāciju. 
 
5. Sacensību norise un vērtēšana 
 
Norise: 
Dalībnieki sacenšas “Slopestyle” disciplīnā – katras grupas dalībnieks izpilda divus 
braucienus, no kuriem vienu labāko ieskaita, saskaņā ar frīstaila slēpošanas un 
snovborda „slopestyle” sacensību noteikumiem. Braucienus vērtē tiesneši 100 
punktu skalā, ņemot vērā – triku amplitūdu, sarežģītību, tehnisko izpildījumu, 
unikalitāti un nosēdiena precizitāti. 
Vietas izcīna zēni un meitenes katrā grupā pēc labākā uzrādītā rezultāta. 
 
Vērtēšana: 
Uzvarētāji tiek noteikti individuāli gan zēniem, gan meitenēm katra sporta veida 
(frīstaila slēpošana un snovbords) vecuma grupā. 
 
 
 
 

http://www.ziemasfestivals.lv/
http://www.ski.lv/
http://www.ziemasfestivals.lv/


  

 
6. Piezīmes 
 
Dalībniekiem obligāti jāstartē aizsargķiverēs. 
 
Reģistrācija, mandātu komisija un dalībnieku numuru saņemšana kopā ar skolas 
komandu, akreditējoties Ērgļu vidusskolā. Numurus izsniegs Izglītības iestādes 
komandas vadītājam (sporta skolotājam). 
Pieteikumi no sporta klubiem, sporta skolām un individuāli netiks pieņemti. 


