
„PASAULES SNIEGA DIENA 2016” LUBĀNĀ 

NOLIKUMS 

 

Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega festivāls, kas 

dod bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz 

sniega, radīt patīkamas atmiņas, kā arī iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī 

nākotnē. Pasaules sniega diena ir kļuvusi jau par tradīciju un tā norit daudzās vietās Latvijā. 

Lubānas novadā tā tiks atzīmēta trešo reizi.  

1. Mērķis un uzdevumi 

Popularizēt ziemas sporta veidus – slēpošanu, slidošanu, hokeju utt. - mūsdienu jaunatnes un 

ģimeņu vidū, akcentēt kvalitatīva brīvā laika pavadīšanu svaigā gaisā.  

Organizēt dažādas atrakcijas, kas saliedē ģimenes un ļauj tām atraktīvi un sportiski darboties.  

2. Sacensību norises vieta 

a) Pasākums notiks 2016.gada 23.janvārī 

b) Reģistrēšanās un pasākuma norise - Lubānas vidusskolas stadionā, Krasta iela 6, Lubānā, 

Lubānas novadā. 

c) Sacensību atklāšana plkst.11:00. Komandu reģistrācija, dalībnieku pieteikšana un 

pieteikumu pārbaude no plkst.10:00 pasākuma norises vietā. 

d) Dalībnieku pieteikumi slēpošanas un slidošanas disciplīnās un hokejā jānosūta līdz 

22.01.plkst.17:00 uz marisvalainis@inbox.lv minot: Vārdu, Uzvārdu, dzimšanas gadu, 

kontakttālruni. Hokeja komandām jānorāda arī komandas nosaukums. Neskaidrību 

gadījumā zvanīt pa tālruni 26649344 (Māris). 

3. Sacensību apraksts  

Dalība sacensībās ir bezmaksas. 

Sacensību atklāšana plkst.11:00. 

Starts ātrslidošanai plkst.11:15 (Hokeja laukumā): 

 2 apļi (6-9 gadi)  

 3 apļi (10-12 gadi)  

 4apļi (13-15 gadi)  

 16+pieaugušo klase 4 apļi 

Starts slēpošanai plkst.12:30 (Stadions): 

 Bērnu distance – 800m (6-9 gadi),  

 1 km (10-12 gadi)  
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 1 km (13-15 gadi)  

 1,5 km (16+ pieaugušo klase).  

Starts hokejam plkst.12:00 

Atrakcijas ģimenēm – visas dienas garumā. 

Pasākuma dalībniekiem tiks nodrošināta silta zupa. 

Darbosies foto stūrītis. 

Slēpošanas inventārs būs pieejams arī sacensību norises vietā. Inventāra noma Sniega dienas 

aktivitātēs – bez maksas.  

Pasākuma norises vietā būs iespēja uzasināt slidas pie profesionāla asinātāja. 

4. Noteikumi un dalībnieki 

Pasākumā aicināti piedalīties visi Lubānas novada iedzīvotāji, kā arī interesenti no citiem 

novadiem. Lai piedalītos kādā no Sniega dienas aktivitātēm, visiem dalībniekiem jāreģistrējas. 

Ātrslidošanā un slēpošanā piedalās individuāli. Dalībnieki tiek dalīti šādās grupās: 

1)Zēnu un meiteņu grupas 

6-9 gadi 

10-12 gadi 

13-15 gadi 

2)Vīru un sievu grupa: 

16 + pieaugušo grupa 

Hokejs: 4 dalībnieki+maiņa, vārtsargi tiks nodrošināti, jo spēles notiks ar ripu. Vienas spēles 

garums 2 x 7 min. 

Ragaviņu slaloms: Piedalās vecāks ar bērnu līdz 8 gadiem. Vecāku vietā var būt vecāks brālis vai 

māsa. 

Lauku kērlings: komandā četri dalībnieki 

Bobslejs līdzenumā: komandā četri dalībnieki 

Dzīpariņu volejbols: komandā 6 dalībnieki 

Sniega kalkulators: komandā 3 dalībnieki 

Pliko kāju skrējiens: individuāli no 16 gadu vecuma 

Foto orientēšanās: ģimenēm (līdzi jābūt strādājošam digitālajam fotoaparātam vai tālrunim ar 

fotokameru). 

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku no tālākas dalības sacensībās, ja tas rupji 

pārkāpj nolikumu, drošības noteikumus vai tīši bojā pasākuma norisei domāto inventāru. 



Ja pasākuma dalībnieki izstājas no sacensībām vai nolemj nestartēt kādā no disciplīnām viņam 

par to jāpaziņo pasākuma organizatoriem personīgi. 

Ieteikums dalībniekiem – izvēlēties laika apstākļiem un āra aktivitātēm atbilstošu apģērbu.  

Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, kas tiek apliecināts ar 

parakstu reģistrējoties. 

Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var mainīt nolikumu, par to laicīgi informējot 

dalībniekus. 

Sekot līdzi informācijai     www.lubānaspuse.lv un   www.lubana.lv 

5. Vērtēšana 

Slēpošana, ātrslidošana un atrakcijas - tiek vērtētas laika izteiksmē. 

Lauku kērlings un dzīpariņu volejbols – pēc iegūtajiem punktiem. 

Hokejs – savstarpējās izspēlēs labākie spēlē pusfinālā un finālā. 

6. Apbalvošanas  

Apbalvotas tiks pirmās 3 vietas katrā disciplīnā un katrā grupā. Visi dalībnieki saņems 

apliecinājumu par piedalīšanos. Hokeja uzvarētājiem kauss! 

7. Organizatori 

Galvenais sacensību tiesnesis: Māris Valainis (tel.nr. 26649344) 

Pasākumu organizē: 

INFOSKI.LV 

Lubānas novada pašvaldība 

Biedrības “Aiviekstes ozoli”, “Meirānieši” ,“Aborieši” 

Lubānas novada jauniešu centrs 

Brīvprātīgie un aktīvie lubānieši 

 

 

Lubānā, 2016.gada 19.janvārī 

Nolikumu apstiprina sacensību galvenais tiesnesis Māris Valainis 


