
SACENSĪBU NOLIKUMS.
 
Latvijas Inline kauss 2021 / GGFEST (24. un 25.jūlijs)

Reģistrējies ŠEIT: https://bit.ly/2VdqFzK

2021. gada 24. un 25.jūlijā “GGFest 2021” ietvaros Ventspilī norisināsies starptautiskas 
inline skrituļslidošanas sacensības ar mērķi popularizēt aktīvu dzīvesveidu, sniegt 
jauniešiem telpu izaugsmei un satikt draugus svaigā gaisā. 

Sacensības pulcēs jauniešus no visas Latvijas Ventspils āra skeitparkā. Sacensību 
ietvaros norisināsies Latvijas čempionāts “freestyle” skrituļslidošanā. Skatītājiem ieeja 
pasākumā ir bezmaksas ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģijas ierobežojumus. 
Ieeja tribīņu sektorā- uzrādot derīgu covid vakcinācijas sertifikātu. 

Programma:

23.jūlijs (piektdiena)
14:00-15:00 treniņi
20:00-22:00 treniņi

24.jūlijs (sestdiena)
09:00 Junioru un Am grupas reģistrācija, treniņi
10:30 Junioru kvalifikācija
11:00 Amatieru kvalifikācija
12:00 Junioru fināls
12:30 Amatieru fināls 

25.jūlijs (svētdiena)
10:00 Pro-Open reģistrācijas, treniņi
12:00 Pro-Open kvalifikācija
13:00 Pro-Open fināls 

Sacensību maksa: 
Juniori, Am- reģistrējoties online 3 Eur. Sacensību dienā 5 Eur.
Pro-Open- reģistrējoties online 5 Eur. Sacensību dienā 7 Eur.

Apliecinājums visiem nepilngadīgajiem dalībniekiem (izdrukāt un aizpildīt): http://bit.do/
apliecinajums

Galvenie sacensību atbalstītāji ir Latvijas Skrituļslidošanas federācija, Ventspils, Ghetto 
Games, Dzintars un inline skola “Straume”  

Sacensības atbalsta: Roces, Hedonskate, Ground Control frames, Therolling, LSFP, 
Izglītības un Zinātnes ministrija

Sacensību formāts trīs vecuma grupās:
Juniori (līdz 13 g.v);
Amatieri(14-18 g.v.);
Pro-Open.(bez vecuma un dzimuma ierobežojuma).

https://bit.ly/2VdqFzK
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.do%2Fapliecinajums%3Ffbclid%3DIwAR1qIKVzMdpCn5ftrOxlUGDcFxCrmHsNxrvbmLSb5VlIMfcFLwNq_AuKCgM&h=AT3ImMQ0m40RO8ulKmGI9BtaFdIdCs7k5wviUjPnzXEwQu4ymwQz7kUAbP96XiTaqbRq81rbL9nQrFrLUK998i5l78NaA_XeLHVvKGXhDNTdh4OoGesXs3h-4HaoNhxaDFEOdhe25rdB4VqXduA8yzp0FA&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0GlQZ53SfqxYNO6lTVW0MNQAcRtK01IXYjM4ii-xo4SUgIBg925l7tzkOo3XHia-TdkzAN3RIFyLcXUfre4yCmNSnVq1_t0mLDdigVeLMp87HXBYSCrYac4v-QgUMnWZE12XUMYosBash19KCaK1NN
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.do%2Fapliecinajums%3Ffbclid%3DIwAR1qIKVzMdpCn5ftrOxlUGDcFxCrmHsNxrvbmLSb5VlIMfcFLwNq_AuKCgM&h=AT3ImMQ0m40RO8ulKmGI9BtaFdIdCs7k5wviUjPnzXEwQu4ymwQz7kUAbP96XiTaqbRq81rbL9nQrFrLUK998i5l78NaA_XeLHVvKGXhDNTdh4OoGesXs3h-4HaoNhxaDFEOdhe25rdB4VqXduA8yzp0FA&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0GlQZ53SfqxYNO6lTVW0MNQAcRtK01IXYjM4ii-xo4SUgIBg925l7tzkOo3XHia-TdkzAN3RIFyLcXUfre4yCmNSnVq1_t0mLDdigVeLMp87HXBYSCrYac4v-QgUMnWZE12XUMYosBash19KCaK1NN


Visās vecuma grupās “Jam” formāta sacensības. 4 braucēji tiek iedalīti grupā. Katrai 
grupai tiek dotas 5 min, lai parādītu labāko sniegumu. Finālam kvalificējas 6-8 labākie 
braucēji. Finālā katram braucējam papildus klāt nāks 3 mēģinājumi noslēdzošajam trikam.
Visiem nepilngadīgajiem sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizsargķivere jālieto 
obligāti!

Vērtēšana:
Sacensību žūrijas sastāvā būs 3 pieredzējuši tienseši, kas vērtēs dalībnieku sniegumu, 
balstoties pēc vairākiem kritērijiem (stils, ātrums, skeitparka izmantošana, precizitāte, triku 
sarežģītība utml.).

Dalības maksas palīdz nosegt daļu no visu tehnisko sacensību nodrošinājumu izmaksām 
kā arī Pro-Open grupas naudas balvas.

Apbalvošana:
Katrā grupā apbalvos 3 labākos.
Latvijas čempionāta ietvaros katrā grupā tiks apbalvoti 3 labākie dalībnieki no Latvijas.

Norises vieta: Ventspils skeitparks. 

Vairāk par pasākumu meklē ej.uz/lik2021

Sacensības organizē: Biedrība “Streetbasket” un biedrība “Nils Jansons rolling club”

TIEKAMIES!

Atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanu sacensību 
laikā - Nils Jansons (+371 28854171)  

Dalībnieku ievērībai:
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti 
sacensību nolikumā.
Personas datu aizsardzība:
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību 
organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir 
nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, telefona numuru, e-
pastu un izvēlēto grupu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, 
dalībnieka grupa. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt 
labojumus savas personas datos.
Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sa’ensību laikā uzņemto foto un 
videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai 
publicēšanai pasākuma lapā, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
Vispārīgie noteikumi:
Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas 
pilnu atbildību par savas veselības atbilstību sacensībām, savukārt nepilngadīgiem 
dalībniekiem vecāks vai aizbildnis, aizpildot apliecinājumu sacensību dienā.
Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 5 000 EUR.
Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto 
fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.



Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību 
laikā.
Sacensību dalībnieki, sacesību laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību 
dalībniekus un to rezultātus.


