
     APSTIPRINU: 

 

Daugavpils pašvaldības iestādes 

                                                                                               “Sporta pārvalde"  vadītājs 

J.Stivriņš 

                                       2018.gada _______________                                                                                               
 

NOLIKUMS 
 

Daugavpils pilsētas 2018. gada čempionats rollerslēpošanā 

(ski duatlons) 

 
 
I. Mērķis un uzdevums 

1.1 Popularizēt distanču slēpošanu un biatlonu pilsētā, kā arī paaugstināt sportistu meistarību. 

 

II. Vieta un laiks  
2.1 Sacensības notiks Stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē. Starts trases posmā pie sporta 
bāzes „Dzintariņš”, Krimuldas 41, Daugavpilī. 
2.2 Sacensību datums 2018 gada 14. oktobris, sacensību sākums plkst. 12.00. 

 

III. Dalībnieki  
3.1 Sacensības ir individuālas, piedalās distanču slēpošanas un biatlona centri no Latvijas, kā 
arī viesi no kaimiņvalstīm. Sacensības notiek brīvajā stilā. 

 

IV. Sacensību vadība  
4.1 Sacensības vada un organizē Daugavpils pašvaldības iestāde ”Sporta pārvalde”  galv. 
tiesnesis Pjotrs Sardiko. Sacensības atbalsta Daugavpils olimpiskais centrs, Daugavpils 
individuālo sporta veidu skolā; 
 

4.2 Lai dokumentētu atskatu uz Sporta pasākumiem Daugavpilī, Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”, Stacijas ielā 47A informē, sporta pasākums tiks 
fotografēts un filmēts, sīkāka informācija: www.daugavpilssports.lv; apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti, iesniedzot pieteikumu sacensībām dalībnieks, ar parakstu; 
 
4.3 Pamatojoties uz VDAR 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apliecina savu piekrišanu tam, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta 
pārvalde”, reģistrācijas numurs 90011647754, ievāc, izmanto, glabā un dzēš personas datus 
sacensību reģistrēšanas nolūkiem, un nodod datus šeit minēto datu apstrādes nolūku ietvaros 
nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu 
prasības; 
 
4.4 Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību 

laikā. 
 

V. Programma 

   

  1.diena 

2006.dz. g. un jaunākie  zēni 1 km skriešana + 3 km rollerslēpošana 

2006 dz. g .un jaunākās meitenes 1 km skriešana + 3 km rollerslēpošana 

2004-2005 dz.g. meitenes 1 km skriešana + 6 km rollerslēpošana 

2004-2005 dz.g zēni 1 km skriešana + 6 km rollerslēpošana 

2002 – 2003 dz. g. meitenes 2 km skriešana + 6 km rollerslēpošana 

2002 – 2003 dz. g. zēni 2 km skriešana + 6 km rollerslēpošana 

2000 – 2001 dz. g. jaunietes 2 km skriešana + 9 km rollerslēpošana 



2000 – 2001 dz. g. jaunieši 2 km skriešana + 9 km rollerslēpošana 

1978  –1999 dz.g. sievietes 2 km skriešana + 9 km rollerslēpošana 

1978 – 1999 dz.g. virieši 3 km skriešana + 12 km rollerslēpošana 

Veterāni un veterānes 40+ 2 km skriešana + 6 km rollerslēpošana 

Veterāni un veterānes 50+ 2 km skriešana + 6 km rollerslēpošana 

 Sacensības notiek ar STARTS rollerslēpēm (riteņa diametrs 71mm) 

 Rollerslēpošanā obligāti jāizmanto aizsargķiveres 

 

VI. Pieteikumi  
6.1 Pieteikumi jāiesūta uz e-pastu: pjotrs.sardiko@inbox.lv līdz 13.10.2018. plkst. 12:00. 
Kontaktinformācija pie sacensību galvenā tiesneša P.Sardiko tālr.29186488 
 

VII. Apbalvošana  
7.1 I – III vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem un 
balvām. 
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