
Möller's Slēpošanas seriāls “Latvijas ziema 2018” 
 

Vieta, laiks, distances 

 

1. 

03.02.2018. Slēpošanas sprints – Rīga, Lucavsala 
Distances: 1 km – 1,5 km (kvalifikācijas un finālslēpojumi), bērnu distances  

 

2. 

27.01.2018. Tautas slēpojums Alūksne  – Ziemas sporta centrs “Mežinieki” 
Distances: 3 km, 7 km, 14 km, 21 km, bērnu distances 

 

3. 10.02.2018. Ogres tautas slēpojums – Zilie kalni 
Distances: 3 km, 6 km, 9 km, 15 km, bērnu distances 
 
4. 24.02.2018. Tautas slēpojums Madona – Sporta un atpūtas bāze “Smeceres Sils” 
Distances: 2,5 km, 10 km, 25 km, bērnu distances 
 

Pasākuma mērķis 

Popularizēt distanču slēpošanas sporta veidu dažāda vecuma paaudžu vidū, kā arī 
veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu ziemā. 

Vecuma grupas 

Sievietes Vīrieši 
S12 2006.g.dzimušās un jaunākas V12 2006.g.dzimušās un jaunākas 
S15 2003. – 2005. dzimšanas gads V15 2003. – 2005. dzimšanas gads 
S16 1999. – 2002. dzimšanas gads V16 1999. – 2002. dzimšanas gads 
S20 1989. – 1998. dzimšanas gads V20 1989. – 1998. dzimšanas gads 
S30 1979. – 1988. dzimšanas gads V30 1979. – 1988. dzimšanas gads 
S40 1969. – 1978. dzimšanas gads V40 1969. – 1978. dzimšanas gads 
S50 1968.g.dzimušās un vecākas V50 1959. – 1968. dzimšanas gads 
    V60 1958.g.dzimušie un vecāki 

ST, VT (tautas klase) – bez vecuma ierobežojuma 
  
Bērnu grupas: 
SB1, VB1 – 2012.g.dzim. un jaunāki 
SB2, VB2 – 2010. – 2011.g.dzimušie 
SB3, VB3 – 2008. – 2009.g.dzimušie 

Vērtēšana 

Latvijas Ziemas slēpošanas seriāla reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina 
sekojoši: 

      Startējot nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē - katras vecuma 
grupas 1 v. >> .....1000 v. – pēc slēpojumā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret 
attiecīgās grupas uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000. 

Startējot tautas klases distancē, nevis nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā 
distancē – tautas klases distances absolūtajiem uzvarētājiem (sieviešu un vīriešu 
konkurencē) tiek piešķirti 800 punkti un pārējo finišējušo punkti tiek noteikti pēc 
principa - uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka laiku un pareizināts ar 
sacensību koeficientu. Šeit netiek vērtēti to grupu pārstāvji, kuriem “īsā” distance ir 
noteikta par pamatdistanci!!! 



Latvijas Ziemas slēpošanas seriāla kopvērtējums 

Ar kausiem un balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji visās vecuma grupās, 
izņemot bērnu distances. 
Kopvērtējumā tiek vērtēta 3 labāko sacensību punktu summa. 
Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš izcīnījis augstāku 
vietu pēdējās sacensībās. 

Sacensību vadība: 

Sacensības organizē Biedrība Sporta klubs SportLat, sadarbībā ar Rīgas, Alūksnes, 
Ogres un Madonas pašvaldībām. 

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

Pieteikšanās sacensībām, sākot no 2017.gada 01.decembra 
  
interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu 
Rīgā: SportLat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526 
Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00 
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