
 

APSTIPRINU: 

SIA „Siguldas Sporta serviss” valdes locekle   

Elīna Sofija Kalēja _____________________ 

 

„SIGULDAS KAUSS 2019” kopš 1969. gada 

slēpošanā un snovbordā 

Šogad aprit 50. gadi, kopš Siguldā notika pirmais Sigulda kauss. Šīs ir vēsturiski 

senākās un tradīcijām bagātākās sacensības Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē. 

Sacensības ir unikālas ar to, ka vienviet startē vecāki, bērni un mazbērni. Siguldas 

kauss ietver sacensības, lāpu nobraucienu, apres-ski ballīti, kā arī kalna karaļa un 

karalienes titula piešķiršanu. 

Mērķis  

• Popularizēt kalnu slēpošanu un snovbordu kā aktīvu un sportisku brīvā laika 

pavadīšanas iespēju visām vecuma grupām. 

• Sarīkot ziemas sezonas noslēguma festivālu Siguldas Pilsētas trasē – svētkus lieliem 

un maziem sportistiem un līdzjutējiem.  

• Turpināt un attīstīt pasākuma “Siguldas kauss” tradīcijas, kas aizsākušās jau 1969. 

gadā un ir viens no Siguldas sporta dzīves vēsturiski nozīmīgiem pasākumiem. 

 

1. Vieta un laiks  

Sacensības notiek Siguldas Pilsētas trasē 2019.gada 28.februārī milzu slalomā 

snovbordā 2.martā milzu slalomā kalnu slēpošanā (kvalifikācijas brauciens) 3.martā 

paralēla slalomā disciplīnā. 

 

28.februārī reģistrācija un numuru saņemšana snovborda milzu slalomā no plkst. 

16.00 - 17.00 (trases servisa ēkā) 

1.trases apskate plkst. 17.30.-17.45 

Starts pirmajam braucienam plkst. 18.00 

Starts otrajam braucienam 45 min pēc 1. brauciena beigām. 

Apbalvošana 20 min. pēc noslēdzošā dalībnieka. 

 

2.martā reģistrācija un numuru saņemšana kalnu slēpošanas milzu slalomā (1 

kvalifikācijas brauciens) no plkst. 16.30.-18.00 (trases servisa ēkā) 

Sacensību atklāšana 18.00. 

Trases apskate 18.30.-18.50. trases apskate 

Starts 19.00. 

Apbalvošana vecuma grupās, kurās ir trīs un mazāk kā 3 finišējušie 20 min. pēc 

noslēdzošā dalībnieka. 

 

3.martā numuru saņemšana plkst. 16.00. PSL trases startā. Trases apskate paralēlā 

slaloma fināliem no plkst.16.15 līdz 16.40. 

Starts paralēlajā slalomā plkst. 17.00. 

Apbalvošana 20 min. pēc noslēdzošā dalībnieka. 

 



 

2. Sacensību vadība  

• Sacensības organizē SIA „Siguldas Sporta serviss” / Siguldas Pilsētas trase 

sadarbībā ar Latvijas Slēpošanas Federāciju un Siguldas novada pašvaldību. 

• Sacensību galvenais tiesnesis kalnu slēpošanā un snovbordā – Dinārs Doršs. 

 

3. Sacensību disciplīna 

• Ceturtdiena, 28.februāris, Milzu slaloms snovbordā. 

• Sestdiena, 2.marts, Milzu slaloms kalnu slēpošanā, kvalifikācijas brauciens 

paralēlajam slalomam. 

• Svētdiena 3. marts, Paralēlais slaloms kalnu slēpošanā (fināli, top 4 katrā vecuma 

grupā pēc 03.03., kvalifikācijas brauciena rezultātiem.) 

 

4. Sacensību dalībnieki  

Dalība sacensībās ir atklāta, un var piedalīties visi interesenti jebkurā vecumā (atbilstoši 

sacensību vecuma grupām), kas apguvuši kalnu slēpošanas un snovborda iemaņas un 

trasi var veikt patstāvīgi. Sacensību organizatori iedrošina piedalīties gan sportistus, 

gan amatierus. 

 

5. Dalībnieki tiks vērtēti šādās vecuma grupās 

Zēni un meitenes / vīrieši un sievietes atsevišķi:  

 

• Kalnu slēpošana  

o Zēniem un meitenēm: 

▪ SV-6 (2013.gadā dzimuši un jaunāki); 

▪ SV-7 (2012.gadā dzimušie); 

▪ SV-8 (2011. gadā dzimušie); 

▪ SV-9 (2010. gadā dzimušie); 

▪ SV-10 (2009. gadā dzimušie); 

▪ SV-12 (2007 / 2008. gadā dzimušie); 

▪ SV-14 (2005/2006. gadā dzimušie); 

▪ SV-16 (2003/2004. gadā dzimušie). 
 

o Vīriešiem un sievietēm*: 

▪ SV-20 (1999/2002. gadā dzimušie); 

▪ SV20-30 (1989/1998. gadā dzimušie); 

▪ SV30-40 (1979/1988. gadā dzimušie); 

▪ SV40-50 (1969/1978. gadā dzimušie); 

▪ SV50-60 (1959/1968. gadā dzimušie); 

▪ SV60-70 (1949/1958. gadā dzimušie); 

▪ SV70+ (1948. gadā dzimušie un vecāki). 

 

• Snovbords* 

o Zēni un meitenes, 2004.gadā dzimušie un jaunāki. 

o Open grupa SV, 2003.gadā dzimušie un vecāki. 

o Meistaru grupa SV, 1979.gadā dzimušie un vecāki. 

 

*Ja kādā grupā ir mazāk par 3 dalībniekiem, tad grupas var tikt apvienotas. 

 

 



 

6. Sacensību vērtēšana 

Slēpotāji un snovbordisti sacenšas uz lielajā trasē. Uzvarētājs snovborda milzu slalomā 

katrā grupā tiek noteikts pēc divu braucienu uzrādītā mazākā koplaika. 

Kalnu slēpošana 02.03. tiek rīkots 1 (viens) kvalifikācijas brauciens milzu slalomā, kur 

brauciena 4 (četru) labāko laiku īpašnieki katrā vecuma grupā iekļūs paralēlā slaloma 

sacensībās 03.03., kurās noteiks uzvarētāju katrā vecuma grupā sākot ar ½ fināliem. 

Dalībnieki vecuma grupās, kurās pēc kvalifikācijas sacensību rezultātiem būs mazāk kā 

4 (četri) finišējušie, tiks apbalvoti uzreiz pēc kvalifikācijas sacensību noslēgšanās 

02.03. Laika ņemšanu nodrošina Latvijas Slēpošanas Federācija. 

 

8. Sacensību noteikumi 

8.1.Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem. 

8.2.Treniņi sacensību laikā pa sacensību trasi NENOTIEK! 

8.3.Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris,  

apstiprinot to ar savu parakstu sacensību pieteikumā. 

8.4.Dalībnieks sacensību teritorijā drīkst atrasties tikai ar pareizi uzvilktu numuru. 

8.5.Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja sacensību laikā starta numurs netiek kārtīgi valkāts 

vai arī netiek uzvilkts. Pēc sacensībām starta numurs jānodod sacensību 

organizētājiem. Numura tīšas sabojāšanas, nozaudēšanas vai neatgriešanas 

gadījumā, dalībniekam jāsedz zaudējumi 35 EUR vērtībā. 

8.6.Protestu var iesniegt tikai rakstiski ne vēlāk kā 15 minūtes pēc  attiecīgā brauciena 

neoficiālo rezultātu publicēšanas, adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. 

Kopā ar protestu sekretariātā jāiemaksā 100 EUR. Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu 

kolēģija, bet lēmumu pieņem galvenais tiesnesis ne vēlāk kā līdz nākamā brauciena 

sākumam vai sacensību apbalvošanai, pamatojoties uz Starptautiskās Slēpošanas 

Federācijas FIS noteikumiem “International Competition rules”. Galvenā tiesneša 

pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda 100 EUR 

tiek atgriezta protesta iesniedzējam. Galvenā tiesneša noraidoša lēmuma gadījumā 

iemaksātā nauda 100 EUR netiek atgriezta. 

8.7.Sportists var tikt diskvalificēts, ja neveic trasi saskaņā ar 8.6. punktā minētajiem 

noteikumiem, neņem vērā tiesnešu komandas, traucē vai aizskar citus dalībniekus, 

neievēro trases lietošanas un sacensību noteikumus. 

 

9. Apbalvošana 

9.1.Ar kausiem un balvām tiek apbalvoti pirmās vietas ieguvēji visās vecuma grupās. 

9.2.Ar medaļām un balvām tiek apbalvoti otrās un trešās vietas ieguvēji visās vecuma 

grupās. 

 

10. Pieteikumi un sacensību izdevumi 

Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāaizpilda internetā: www.siguldasssports.lv 

vai uz vietas Siguldas Pilsētas trases servisa ēkā līdz 27.februāra plkst.15.00. 

Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, pilsēta, klubs (ja ir 

sporta kluba dalībnieks) un vecuma grupa. 

 

Snovborda sacensību dienā 28.februārī no plkst.16.00 līdz 17.00 iespējams pieteikties 

Siguldas Pilsētas trasē, servisa ēkā. 

Kalnu slēpošanas sacensību dienā 2.martā no plkst.16.30 līdz 18.00 iespējams 

pieteikties Siguldas Pilsētas trasē, servisa ēkā. 

 



 

11. Dalības maksa 

Piesakoties iepriekš (līdz 27.02.2019. plkst.15:00 snovbordam, līdz 1.martam 

plkst.15.00 kalnu slēpošanai), pieaugušajiem 10 EUR, bērniem un jauniešiem līdz 

SV16 gadu vecumam ieskaitot 5 EUR.  

 

Piesakoties sacensību dienā, pieaugušajiem 15. EUR, bērniem un jauniešiem līdz SV16 

gadu vecumam ieskaitot 8 EUR.  

 

Uzrādot Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karti 10% atlaide 

Uzrādot pensionāru apliecību 50% atlaide 

Atlaides nesummējas 

 

12. Citi pasākumi 

Visas sacensību dienas, mazajā trasē būs pieejama iesildošā zona ar sacensību 

elementiem sacensību dalībniekiem un citiem interesentiem. 

 

2019. gada 2. martā plkst. 18.00 notiks svinīgs sacensību “Siguldas kauss 2019” 

atklāšanas pasākums, kura ietvaros notiks svētku parāde pa trasi. Parādē aicināti 

piedalīties visi sacensību dalībnieki. Parāde tiks izkārtota grupās pēc sporta klubiem vai 

atsevišķā grupā tiem dalībniekiem, kuri nav neviena kluba dalībnieki. Lai piedalītos 

svētku parādē, lūdzu sazinieties ar pasākuma organizatoriem – Vents Balodis (tālrunis: 

294844815, e-pasts: vents.balodis@siguldassports.lv). 

 

2019. gada 2.martā ap plkst.21.00 (pēc sacensību noslēguma) lielā kalna pakājē notiks  

gada lielākā Aprè-ski ballīte. Ballītes ietvaros Red Bull dīdžejs, gaismas šovs un 

nobraucieni ar lāpām, grupas “Dzelzs Vilks” uzstāšanās, kalna karaļa un karalienes 

kronēšana, sildīšanās pie ugunskuriem ar īpaši izvēlētiem karstiem dzērieniem un 

ēdieniem no kafejnīcas “Finish”. Aicināti visi sacensību dalībnieki, draugi, labvēļi, 

sadarbības partneri un citi interesenti. Ierašanās bezmaksas. Pasākuma programma tiks 

precizēta. 

 


