Shovel Race
SACENSĪBU NOLIKUMS

Vispārēja informācija: www.showelrace.com
Norises laiks: 2017./18. gada ziemas sezona
Norises vieta: Siguldas Bobsleja Trase/Lillehammeres Bobsleja trase
Organizators: Biedrība ‘’SKELETON.LV’’

1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Sniegt iespēju aizraujošā veidā iepazīt ledus trašu sportus.
1.2. Popularizēt ledus trašu sportus un aktīvas brīvā laika
pavadīšanas iespējas.
1.3. Labi pavadīt laiku kopā ar aktīviem cilvēkiem.
2. DALĪBNIEKI
2.1. Sacensībās var piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida cienītājs, kurš/a sasniedzis/usi 18 gadu
vecumu.
2.2. Dalībnieks, piesakot sevi dalībai sacensībās, ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies un
piekrīt sacensību nolikumam un viņam/ai ir nepieciešamās iemaņas un pietiekama fiziskā
sagatavotība dalībai sacīkstēs.
2.3. Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist dalībnieku startam, ja rodas aizdomas, ka
dalībnieks atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, agresīvi vai
neadekvāti uzvedas, vai ar savām darbībām traucē citus pasākuma dalībniekus.
2.4. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav
pārsūdzams.
3. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĒŠANĀS
3.1. Dalībnieku pieteikšanās veicama ne vēlāk kā 1 dienu pirms kārtējo sacensību posma norises
saskaņā ar kalendāru. Pieteikties sacensībām var aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama
www.showelrace.com. Aizpildot un nosūtot anketu organizatoriem, dalībnieks uz norādīto epastu saņem elektronisku rēķinu par dalību, kas apmaksājams ar bankas pārskaitījumu uz
norādītajiem rekvizītiem. Sīkāka informācija par pasākumu rakstot uz e-pastu info@skeleton.lv
vai zvanot pa tālruņa Nr.: +371 25442244 vai +371 26131329
3.2. Dalībnieks skaitās pieteikts ar brīdi, kad organizatori ir saņēmuši korekti aizpildītu pieteikuma

3.3.

3.4.

4.1.

anketu un dalībnieka samaksu par dalību sacīkstē.
Dalībnieki pirms starta uzrāda IZDRUKĀTU dalībnieka anketu un bankas maksājuma
uzdevumu un personīgi parakstās pieteikuma anketā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu
– pasi, ID karti vai auto vadītāja apliecību. Parakstot pieteikuma anketu dalībnieki apliecina,
ka paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu, apņemas ievērot un
nepārkāpt sacensību Nolikuma prasības un necelt pretenzijas pret organizatoriem par
iespējamām traumām vai ekipējuma bojājumiem, kas radušies paša dalībnieka vainas,
pārslodzes vai apstākļu nenovērtēšanas dēļ. Sacensību rīkotāji neatbild par iespējamām
traumām nobrauciena laikā.
Dalības maksa:
3.4.1. Individuālo (gan vīriešu, gan sieviešu) sacensību dalības maksa sastāda – 30.00 EUR
(trīsdesmit eiro) no dalībnieka maksājot iepriekš ar bankas pārskaitījumu. Maksājot un
piesakoties sacensību norises dienā un vietā, sacensību dalības maksa 35.00 EUR
(trīsdesmit pieci eiro).
3.4.2. Divnieku sacensību dalības maksa sastāda - 50.00 EUR (piecdesmit eiro) no pāra
(divnieka) maksājot iepriekš ar bankas pārskaitījumu. Maksājot un piesakoties
sacensību norises dienā un vietā, sacensību dalības maksa 60.00 EUR (sešdesmit eiro).
3.4.3. Dāmu PLUS Divnieku sacensību (kas norisinās vienā dienā) dalības maksa sastāda60.00 EUR (sešdesmit eiro) maksājot iepriekš ar bankas pārskaitījumu. Maksājot un
piesakoties sacensību norises dienā un vietā, sacensību dalības maksa 70.00 EUR
(septiņdesmit eiro).
3.4.4. Dāmu PLUS Vīru, PLUS Divnieku sacensību (kas norisinās vienā dienā) dalības maksa
sastāda 90.00 EUR.
4. OBLIGĀTAIS EKIPĒJUMS
Katram dalībniekam nepieciešamais obligātais ekipējums:
4.1.1. Ziemas apģērbs- jaka, bikses, cimdi;
4.1.2. Ķivere- tikai full-face (ar žokļa aizsargu), ja nepieciešama, izsniedz organizators. Ķiveres
pieres daļas laukums (5x15cm) ir organizatoru rezervēts atbalstītāju izvietojumam
tekošās sezonas garumā;
4.1.3. Sacensību numura veste - izsniedz organizators;
4.1.4. Ķermeņa aizsargi nav obligāti, taču rekomendējami.
4.1.5. Atsevišķos sacensību posmos- Norvēģijā, kā arī Ice Rage posmos (no vīru starta)
obligāti elkoņu aizsargi.

5. TEHNISKIE NOTEIKUMI
5.1. ShovelRace regulārās sezonas sacensībās (no dāmu starta):
5.1.1. Aizliegts izmantot savu/cita veida lāpstu kā tikai organizatora izsniegto starta kārtības
secībā;
5.1.2. Aizliegts lietot speciālas pazoles, plāksnes, termo-aktivātorus, ziedes uz virsmām, kas
atrodas/var atrasties tiešā saskarē ar ledus trasi;
5.1.3. Aizliegts lietot papildu svarus, kas palielina dalībnieka kopējo masu;
5.1.4. Aizliegts pirms starta jebkādā veidā sildīt, ieziest vai citādi uzlabot sacīkšu lāpstu;
5.1.5. Lāpstas izsniedz organizators ne ātrāk kā 5 min pirms dalībnieka starta.
5.2. Ice Rage sacensībās (no vīru starta):
5.2.1. Atļauts uzlabot un pilnveidot dalībnieka ekipējumu un lāpstas konstrukciju saskaņā ar šo
nolikumu;
5.2.2. Uzlabojumi un modifikācijas nedrīkst apdraudēt ne dalībnieka, ne apkārtējo drošību un
veselību. Dalībnieka ekipējums un lāpsta nedrīkst nodarīt bojājumus bobsleja trases inventāram un
ledus kvalitātei. Lāpstas modelis ir organizatora noteikts un tiek izsniegts sezonas sākumā.

(Abonementiem bez papildu maksas).
5.2.3. Ja organizatoram rodas aizdomas, ka lāpstas tehniskie risinājumi un/vai modifikācijas
var bojāt sacīkšu trasi un/vai nav drošas, vai neatbilst nolikumam, organizators bez paskaidrojumiem
aizliedz šīs lāpstas izmantošanu.
5.2.4. Ice Rage sacensību dalībnieki savas modificētās lāpstas nodod organizatoram ne vēlāk
kā 30min pirms sacensību starta un tās tiek novietotas slēgtajā parkā. Dalībnieks savu lāpstu drīkst
paņemt tieši pirms starta, bet ne ātrāk kā ir startējis iepriekšējais dalībnieks.

6. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Ice Rage sacīkstēs)
6.1. Dalībniekiem:
6.1.1. Dalībnieki drīkst izmantot saķeri mazinošos atribūtus, tajā skaitā pulētus aizsargus,
lentas u.c. berzi mazinošas ekipējuma sastāvdaļas;
6.1.2. Dalībnieki drīkst palielināt savu masu lietojot papildu svarus pēc izvēles. Svariem
jābūt piestiprinātiem pie dalībnieka ķermeņa tā, lai tie nevarētu atdalīties brauciena
laikā kā arī pirms un pēc tā;
6.1.3. Papildus uzlabojumi dalībnieka ekipējumā ir jāsaskaņo ar organizatoru pirms
tekošajiem treniņiem vai sacensībām.
6.1.4. Dalībnieka ķiveres pieres (5x15cm) virsmas laukums ir organizatoru īpašums un
izmantojams sacensību atbalstītāju eksponēšanai tekošās sezonas garumā;

6.2. Lāpstām:
6.2.1. Uzlabot un pilnveidot atļauts tikai organizatoru izsniegto lāpstas modeli, kas ir
vienāds visiem dalībniekiem;
6.2.2. Lāpstas pamatnes, kāta un roktura komponentes, ražotāja logo mainīt, noņemt un
krāsot ir aizliegts;
6.2.3. Lāpstas kāta virsmas laukums ir organizatoru īpašums un izmantojams sacensību
atbalstītāju eksponēšanai tekošās sezonas garumā;
6.2.4. Spoileru, izvirzījumu, valcējumu, falšu, frēzējumu ārējais rādiuss nedrīkst būt mazāks
par 5mm. Visi minētie ģeometriskie pārveidojumi nedrīkst pārsniegt 15mm ārpus
lāpstas slīdvirsmas un 150mm ārpus citām lāpstas virsmām.
6.2.5. Visi kustīgie savienojumi, stiprinājumi un pievienotie elementi jānostiprina vismaz 2
(divos) punktos izmantojot kniedes un/vai metinājuma punktus. Kustīgo savienojumu
nostiprināšana ar skrūvēm, uzgriežņiem un citiem kustīgiem elementiem nav atļauta.
6.2.6. Lāpstu pulēšana un abrazīvā apstrāde atļauta tikai ar līdzekļiem, kuru struktūra un
ķīmiskais sastāvs nav kaitīgs ledus virsmai;
6.2.7. Stiprinājumiem, kuru funkcija ir dalībnieka un lāpstas savienošana, jābūt veidotiem
tā, lai tie viegli atvienotos kritiena gadījumā;
6.2.8. Jebkuri jauni uzlabojumi un modifikācijas ir jāsaskaņo ar organizatoriem pirms kārtējā
treniņa vai sacīkšu posma.

7. SACENSĪBU GAITA
7.1. Dalībniekiem starta vietā pēc reģistrācijas tiek izsniegts starta numurs un obligātais
ekipējums.
7.2. Sacensību lāpsta dalībniekam tiek izsniegta tieši pirms starta.
7.3. Dalībnieki pa vienam, reģistrācijas kārtībā veic 2 (divus) nobraucienus uz lāpstas pa ledus
trasi- Vienu treniņbraucienu un otru, kvalifikācijas braucienu.

7.4. Ieskaitīts tiek otrais kvalifikācijas brauciens.
7.5. Ātrāko kvalifikācijas laiku uzstādītāji , bet ne vairāk kā 20 (divdesmit) dalībnieki
individuālajās sacīkstēs un 10 (desmit) pāri divnieku sacīkstēs kvalificējas finālbraucienam.
7.6. Dalībnieki, kas kvalificējušies finālam, veic sacensību nobraucienu apgrieztā secībā pret
kvalifikācijas nobraucienos uzstādīto laiku, t.i. sākot ar lēnāko dalībnieku un beidzot ar
ātrāko.
7.7. Sacensību dalībnieku noslēguma iegūto vietu secību sacensībās nosaka kvalifikācijas laika
un finālbrauciena laika summa. Savukārt tiem, kuri nekvalificējas finālbraucienam – vietu
secību nosaka pēc ātrākā kvalifikācijas laika.
7.8. Pēc katra brauciena dalībnieki dodas uz organizatoru nodrošināto transportu Bobsleja
Trases finiša tuvumā un dodas atpakaļ uz starta zonu.
7.9. Pēc katra brauciena dalībnieki nodod sacensību inventāru - ķiveres un lāpstas organizatoriem starta zonā.
8. STARTS
8.1. Sacensību starta vietas atrodas Siguldas Bobsleja trases Dāmu starta ēkā un Vīru starta
ēkā.
8.2. Dalībnieku reģistrācija notiek sacensību dienā stundu pirms sacensību sākuma.
8.3. Treniņu nobraucieni sākas uzreiz pēc dalībnieku reģistrācijas.

9.

FINIŠS
9.1. Sacensību finišs ir taisne pēc sacensību trases 15. virāžas.
9.2. Sacensībās uzvar tas dalībnieks, kura laiku kopsumma (ātrākais kvalifikācijas nobrauciena
laiks + finālbrauciens) abos sacensību braucienos ir vismazākā.
9.3. Vienādas kopsummas rezultāta gadījumā uzvar tas dalībnieks, kura absolūtais laiks vienā
braucienā ir labāks.
9.4. Dalībniekam obligāti jāsasniedz finišs pilnā ekipējumā - ar lāpstu, ķiveri un sacensību numuru.
9.5. Finiša līnija ir 15. Virāžas ieejā.

10. Uzvarētāju noteikšana
10.1. Uzvar dalībnieks, kura sasniegtais rezultāts (laiks) divu (ātrākais kvalifikācijas nobrauciena laiks +
finālbrauciens) sacensību braucienu summā ir visātrākais.
10.2. Kopvērtējuma tabulā punktu uzskaites sistēma ir sekojoša:
1.vieta – 225 punkti; 2.vieta – 210 punkti; 3.vieta – 200 punkti; 4.vieta – 192 punkti; 5.vieta – 184
punkti; 6.vieta – 176 punkti; 7.vieta – 168 punkti; 8.vieta – 160 punkti; 9.vieta – 152 punkti; 10.vieta –
144 punkti; 11.vieta – 136 punkti; 12.vieta – 128 punkti; 13.vieta – 120 punkti; 14.vieta – 112 punkti;
15.vieta – 104 punkti; 16.vieta – 96 punkti; 17.vieta – 88 punkti; 18.vieta – 80 punkti; 19.vieta – 74
punkti; 20.vieta – 68 punkti; 21.vieta – 62 punkti; 22.vieta – 56 punkti; 23.vieta – 50 punkti; 24.vieta –
45 punkti, 25.vieta – 40 punkti; 26.vieta – 36 punkti; 27.vieta – 32 punkti; 28.vieta – 28 punkti;
29.vieta – 24 punkti; 30.vieta – 20 punkti.
10.3. Noslēguma tabulā vietu secību nosaka pēc 5 (pieciem) labākajiem (no 7) posmiem ShovelRace
regulārajā sezonā un 3 (trīs) labākajiem (no 4) posmiem Ice Rage sezonā. Vīriešu disciplīnā
kopvērtējuma tabulas tiek dalītas ROOKIE Challenge un PRO League. ROOKIE Challenge ieskaitei
kvalificējās tie dalībnieki, kuri startē pirmo sezonu vai iepriekšējā sezonā ir piedalījušies ne vairāk kā
trīs posmos un personiskais trases rekords nav ātrāks par 0:50.00 sekundēm.
10.4. Pēc sezonas noslēguma seko SUPERFINĀLS. Superfināla iekļuvušos dalībniekus nosaka pēc
vietu secības 5 (piecos) no 7 (septiņiem) posmiem ShovelRace sacensībās un 3 (trijos) no 4 (četriem)
posmiem Ice Rage disciplīnā.

11. APBALVOŠANA UN BALVU KATALOGS
11.1.
Uzvarētāju apbalvošana notiek pēc visu dalībnieku finiša. Precīzs apbalvošanas laiks
un vieta tiek paziņota dalībniekiem pēc finiša un sacensību inventāra nodošanas;
11.2.
Protesti un iebildumi iesniedzami 5 minūšu laikā pēc sacensību finiša, rakstiskā veidā.
Protesti un iebildumi, kas tiek iesniegti pēc termiņa beigām, netiek izskatīti;
11.3.

Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji katrā disciplīnā saņem sacensību medaļas;

11.4.

Katrs sacensību dalībnieks saņem ‘’balvu punktus’’ pēc sekojoša sadalījuma:

Balvu Kataloga punkti
Vieta
Punkti
Vieta
Punkti
12
18
23
7
13
17
24
6
14
16
25
5
15
15
26
5
16
14
27
5
17
13
28
5
18
12
29
5
19
11
30
5
20
10
Par dalību
+5
21
9
22
8
Trases rekords: papildus 10 punkti
Ātrākais brauciens posmā: papildus 5 punkti
Ārzemju posmos: punkti x2
11.5.
Balvu katalogs tiek savlaicīgi publicēts un papildināts sacīkšu mājaslapā
showelrace.com;
11.6.
Dalībnieks, kurš sakrājis punktus vēlamajai balvai, informē organizatorus par balvas
izņemšanu klātienē pēc kārtējo sacensību apbalvošanas procedūras beigām;
11.7.
Organizatori Balvu Kataloga balvas izsniedz ne ātrāk kā nākamajā sacensību posmā,
bet ne vēlāk kā aiznākamajā sacensību posmā.
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Punkti
50
40
35
32
30
28
26
24
22
20
19

12. DROŠĪBAS PASĀKUMI
12.1
Dalībniekiem pasākuma laikā jāpārvietojas tikai sacensību norises teritorijā ievērojot
personīgo un citu dalībnieku drošību.
12.2.
Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma
gaitā. Katrs dalībnieks un viņa līdzbraucējs ir atbildīgi par apkārtējo vidi.
12.3.
Dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķiveres. Par to nelietošanu vai par
neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
12.4.
Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo
medikamentu lietošanu.
12.5.
Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā
dalībnieki sazinās tieši ar organizatoriem vai vēršoties tieši pie sacensību norises vietā
pieejamajiem mediķiem.
12.6.

Visiem pasākuma dalībniekiem ir pienākums sniegt pirmo medicīnisko palīdzību

citiem pasākuma dalībniekiem.
13. ATBILDĪBA
13.1. Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot
doto pasākuma nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir
atbildīgs par savu veselības stāvokli.
13.2. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku.
13.3. Dalībnieks ir atbildīgs par savu atrašanos starta vietā pienākot dalībnieka starta kārtai. Ja
dalībnieks neierodas uz startu noteiktajā laikā, dalībnieks braucienu izlaiž.
13.4. Dalībnieks ar savu parakstu dalībnieka anketā apliecina, ka ir iepazinies/usies ar šī nolikuma
saturu un apņemas to ievērot.
14. NOLIKUMA IZMAIŅAS
Sacensību organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par to
savlaicīgi informējot dalībniekus.

