
2013. gada LSS LATVIJAS ČEMPIONĀTS ROLLERSLĒPOŠANĀ 

INTERVĀLA STARTS BRĪVAJĀ STILĀ GARAJĀS DISTANCĒS 

Vieta: Slēpošanas-biatlona komplekss „Priekuļi” 

Laiks: 2013. gada 6. oktobris 

10:00- 10:50 – Iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana; 

10:00-10:50 – OFICIĀLAIS TRENIŅŠ (automašīnu 

iebraukšana/izbraukšana šautuvē slēgta) 

10:30 Komandu pārstāvju sanāksme, vēlēto žūrijas locekļu vēlēšanas 

11:00  1.starta grupa (starta intervāls 30 sek.) 

S12 3,6km (2×1,8km) 

S14 5,4km (3×1,8km) 

V12 3,6km (2×1,8km) 

11:40  2.starta grupa (starta intervāls 30 sek.) 

S16 10,4m (4 × 2,6km) 

V14 10,4km (4 × 2,6km) 

V16 15,6km (6 × 2,6km) 

S18 10.4km (4 × 2,6km) 

13:00  3.starta grupa (starta intervāls 30 sek.) 

SE  20,8 km (8 × 2,6km) TC -680m 

V40  20,8km (8 × 2,6km) TC -680m 

VE   41,6km (16 × 2,6km)  TC -1360m 

V18  26km (10 × 2,6km)  TC -850m 

15:30 –Latvijas čempionātā apbalvošana, 

Dalībnieku grupas un distances 

S12        2002.un jaunāki                    3,6km 

V12        2002.un jaunāki                    3,6km 

S14        2001./00.                    5,4km 

V14        2001./00.                         10,4km 

S16       1999./98   10,4km 

V16       1999./98.   15,6km 



S18       1997./96.    10,4km 

V18       1997./96.    20,8km 

SE         1995. un agrāk dzimušas  20,8km 

VE         1995./74.    41,6km 

V40       1973.un agrāk dzimuši 20,8km 

Startēšanas kārtība. 

Sacensībās var startēt ikviens Latvijas iedzīvotājs. 

Sportists var startēt sacensībās samaksājot noteikto starta naudu, LSS noteiktajā 

kārtībā. 

Jauniešiem atļauts startēt vienu vecuma grupu augstāk; seniori drīkst startēt VE grupā. 

Čipu vai starta numuru nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā dalībniekam jāmaksā 

soda nauda Ls 30 apmērā par katru. 

Inventārs 

Brīvajā stilā distancēs visās grupās atļauts izmantot Start Skating 71 modeļa 

rollerslēpes vai analogu izmēru citu ražotāju rollerslēpes (riteņu izmēri platumā ≥ 

30mm; riteņu ø ≤ 71mm, sliedītes garums ≥ 620mm). Pirms starta tiek veikta 

rollerslēpju tehnisko parametru pārbaude. 

Drošības noteikumi 

Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ja dalībnieks finišē 

bez aizsargķiveres, viņš tiek diskvalificēts. Ieteicami arī cimdi un aizsargbrilles. 

Dalībniekiem distancē jādod ceļš ātrāk braucošiem pēc pirmā pieprasījuma. 

Sacensību dienā sportisti pa trasi var trenēties tikai oficiālā treniņa laikā. 

Marķētā starta/finiša koridorā nedrīkst mainīt savu braukšanas joslu, aizšķērsot ceļu 

konkurentam. 

Pieteikumi. 

Pieteikšanās sacensībām notiek ar LSS mājas lapā www.infoski.lv  ne vēlāk kā līdz 

2013.gada 5. oktobra plkst. 12:00. 

Tehnisku iemeslu dēļ, minētajā termiņā, pieteikumu var iesniegt rakstiski uz LSS Fax: 

67387717 vai e-pastā info@infoski.lv. Nosūtot pieteikumus rakstiski jāpārliecinās par 

to saņemšanu. 

Par dalībnieku veselības stāvokli un tehnisko un fizisko sagatavotību ir atbildīga 

pieteikumu iesniegušā organizācija vai pats dalībnieks. 

Dalībnieku reģistrācija. 

http://www.infoski.lv/


Dalībnieku reģistrācijas apstiprināšanu, numuru saņemšanu veic sacensību pieteikumā 

norādītais pārstāvis vai pats dalībnieks sacensību vietā. 

Veikt papildus reģistrāciju sacensību dienā iespējams, samaksājot dubultu starta 

naudu. 

Dalības maksa 

S12, V12, S14, V14, S16, V16, S18, V18 grupās - 2Ls par katru sacensību distanci. 

SE, VE, veterānu grupās - 4Ls par katru sacensību distanci. 

Dalības naudu var samaksāt sacensību vietā ar skaidru naudu vai apmaksājot LSS 

izrakstītu rēķinu. 

Apbalvošana. 

Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji visās grupās tiek apbalvoti ar LSS Latvijas čempionāta 

medaļām un diplomiem. 

Protesti. 

Protestus iesniedz konkrēto sacensību galvenajam tiesnesim 15 minūšu laikā pēc 

neoficiālo rezultātu paziņošanas. Protestus izskata un lēmumus pieņem LSS sacensību 

žūrija ar balsu vairākumu. 

Sacensību organizators. 

Sacensības organizē Latvijas Slēpošanas Savienība (LSS) sadarbībā ar Cēsu 

Olimpisko centru. 

Sacensības tiek organizētas un norisinās saskaņā ar FIS rollerslēpošanas noteikumiem, 

ņemot vērā šajā nolikumā minētās atkāpes. 

Sacensību vadība 

Atbildīgās personas par sacensību sarīkošanu: Ilze Cekule 

Galvenais tiesnesis: Mārtiņš Niklass 

TRAŠU SHĒMA 



Augstuma līkne (HD – 38m, TC – 85m) 

 

 

STADIONA IEKĀRTOJUMS 

 

 


