Kokneses Skeitparka sacensību
“Koknese Xtreme”
NOLIKUMS
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt skeitparka sporta veidus.
1.2. Iepazīstināt ar skeitparka sacensībām Kokneses novada iedzīvotājus. .
1.3. Noskaidrot sacensību uzvarētājus.
2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek 2017.gada 2.jūnijā Kokneses skeitparkā. plkst. 18:00. Reģistrēšanās no 17:00 – 17:40.
3. DALĪBNIEKI
Sacensībās var piedalīties ikviens sportot gribētājs. Dalībnieki startē divās grupās – SPORTA grupā un
TAUTAS grupā, vadoties pēc sava meistarības līmeņa. Katrā grupā atsevišķi notiek sacensības BMX,
skrituļslidām, skeitbordam un skrejritenim. Katrā rīku grupā viena disciplīna – izvēles programma. Izvēles
programma tiek vērtēti atsevišķi SPORTA grupas un TAUTAS grupas pārstāvji.
Sacensības disciplīnā “Labākais triks” notiek tikai vienā grupā (sporta un tautas grupu sportisti kopā). Katra
rīku grupa (BMX, skeitbords, skrituļslidas, skrejritenis) tiek vērtēta atsevišķi.
Dalībnieki, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, pie starta tiek pielaisti tikai ar vecāku parakstītu atļauju,
kurā norādīts, ka vecāki piekrīt tam, ka viņu bērns piedalās šādās sacensībās. Atļaujā jābūt norādītam
vecāku telefona numuram. Dalībniekiem sacensībās OBLIGĀTI jāstartē aizsargķiverē un individuālajā
aizsarg ekipējumā. Dalībnieki paši vai viņu vecāki atbild par savu veselības stāvokli sacensību laikā.
Izvēles programma – noteiktā laika limitā jāveic dažādi tehniskie elementi pa brīvi izvēlētu trasi. Uzvarētāju
nosaka žūrija.
Labākais triks – dalībnieki veic vienu elementu, ko vērtē žūrija.
4. PIETEIKŠANĀS
Dalībnieki sacensībām piesakās sacensību dienā no 17:00 – 17:40. Dalības maksa – 1 EUR no dalībnieka.
5. APBALVOŠANA
Sacensību uzvarētājus apbalvo ar medaļām un balvām. Apbalvo pirmās trīs vietas katrā grupā.
6. SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē Kokneses sporta centrs
7. TIESNEŠI
Sacensības tiesā organizatoru nozīmēti tiesneši, spēles protokolē organizatoru nozīmēti sekretāri.
8. CITI NOTEIKUMI
Sacensību organizatori un tiesneši garantē godīgu un precīzu sacensību izvešanas kārtību un to prasīs arī
no sacensību dalībniekiem. Dalībnieki atbild par savu atbilstību sacensību nolikumam. Par dalībnieka
neatbilstību sacensību nolikumam, dalībnieks tiek izslēgts no tālākas dalības. Dalībnieks ar savu parakstu
pieteikumā apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai slodzei. Sacensību organizētāji ir tiesīgi veikt
izmaiņas nolikumā, lai uzlabotu sacensību norises gaitu.

