
“Latloppet 2018” nolikums 

Slēpošanas pārgājienu seriāls klasiskā slēpošanas stilā gan rūdītiem maratonistiem, gan 
svētdienas slēpotājiem, gan visiem tiem, kas vēlas baudīt Latvijas ainavu ziemā uz slēpēm! 

Laiks un vieta 

Datums Vieta Rīkotājs 

21.01. Vietalva «Mailes» SK « Vietalva» Arvīds Pīpkalējs, t.28626845 

04.02. Lubāna Biedrība "Aborieši» Māris Valainis t. 26 649 344 

25.02. Gaiziņkalna dabas parks: 
Viešūra kalns Biedrība «Rollertour», Mārtiņš Niklass, t. 29146130 

Slēpošanas stils 

Distance veicama klasiskajā slēpošanas stilā ar kopēju startu. 

Norises kārtība 

20-25km distances startā izsētā starta grupa (1-30 starta nr.) tiek nostādīta 1. starta koridorā 
numuru secībā, ņemot vērā sportistu uzrādītos rezultātus: 1) FIS sacensībās (aktuālā FIS DI 
punktu liste), 2) Worldloppet slēpošanas maratonos. 

Pārējie dalībnieki starta koridoros tiek stādīti numuru secībā, numuri tiek piešķirti 
pieteikšanās secībā grupas ietvaros.  

Dalībnieku grupas, provizoriskie distanču garumi 

Detalizēta sacensību programma un precizēti distanču garumi tiek publicēti ne vēlāk kā 5 
dienas līdz katra posma norises datumam. 

Veselības grupai tiek aicināti reģistrēties tikai tos slēpotājus, kas distanču slēpošanu ir 
uzsākuši nesen, vai uzkāpj uz slēpēm tikai pāris reizes gadā. 

Grupa Dzimšanas gads Distances garums 

V –atklātā grupa bez vecuma ierobežojuma 20-25 km 

S –atklātā grupa bez vecuma ierobežojuma 20-25 km 

V veselības bez vecuma ierobežojuma 5-8 km 

S veselības bez vecuma ierobežojuma 5-8 km 

V35 – vīrieši 1983-1974 20-25 km 

S35 – sievietes 1983-1974 20-25 km 

V45 – vīrieši 1973-1964 20-25 km 

S45 – sievietes 1973-1964 20-25 km 

V55 – vīrieši 1963 un vecāki 20-25 km 

S55 – sievietes 1963 un vecākas 20-25 km 

V18 – jaunieši 2000 – 2003 5-8km 

S18 – jaunietes 2000 – 2003 5-8km 

V14 – zēni 2004 – 2007 5-8km 

S14 – meitenes 2004 – 2007 5-8 km 

V10 – zēni 2008 un jaunāki 1-2 km 

S10 – meitenes 2008 un jaunākas 1-2 km 

 



PIETEIKUMI 

• Pieteikšanās www.latloppet.lv – REĢISTRĀCIJA TIEK APSTIPRINĀTA TIKAI 
VEICOT APMAKSU nolikumā noteiktā apmērā un termiņā. 

• Dalības maksa ir jāpārskaita kā maksājuma saņēmēju norādot: 

• Biedrība “Rollertour”, reģ.nr. 40008159264, AS Swedbank, 
IBAN:LV93HABA0551028372201 

• Maksājuma mērķi norādīt: Latlloppet, dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimš. gadu., 
grupu, 

• Iepriekš pieteikšanās apstiprinājums ir tikai veicot maksu uz kontu noteiktajā termiņā. 

DALĪBAS MAKSA 

Distances 
garums Grupas 

1 mēnesi pirms 
sacensībām 
līdz 20.12.2017 

1 nedēļu pirms 
sacensībām 
līdz 14.01.2018. 

Sacensību norises 
dienā 
21.01.2018. 

Abonements uz 
visiem 3 
posmiem 
līdz 14.01.2018. 

1-2km S10,V10 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR 10 

5-8km S14, V14, S18, V18,  
S ves., V ves. EUR 8 EUR 10 EUR 15 EUR 25 

20-25km S, V, S35, V35, S45, 
V45, S55, V55 EUR 10 EUR 12 EUR 20 EUR 30 

• Dalības maksā ietilpst trases sagatavošana, marķēšana, sacensību tiesnešu 
nodrošināšana, rezultātu fiksēšana, dalībnieku numuri, sacensību civiltiesiskā 
apdrošināšana, dzirdināšana finišā, balvas uzvarētājiem 

• Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā dalības maksa netiek 
atgriezta. 

• Slēpojuma posma (u) atcelšanas gadījumā 50% no iemaksātās dalības maksas var 
tikt pārcelta uz nākamo posmu vai arī uz nākamo gadu (2019). 

Katra sacensību posma apbalvošana 

Ar sacensību atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji absolūta 
vērtējumā vīriešiem un sievietēm pamata 20km distancē. 

Ar sacensību atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji vīriešiem un 
sievietēm katrā vecuma grupā. 

Noslēdzošajā posmā tiek apbalvoti seriāla kopvērtējuma uzvarētāji. 

Katra posma noslēgumā notiek balvu izloze. 

Slēpojuma kopvērtējuma apbalvošana 

Visi dalībnieki, kas veikuši visus 3 posmus saņem piemiņas medaļas. 

1.-3. vietu ieguvējus 3 posmu kopvērtējuma saņem sporta inventāra balvas no FISCHER. 

Kopvērtējumam tiek vērtēti visi 3 posmu. Kopvērtējumā ieskaitē tiek vērtēti tikai tie dalībnieki, 
kas ir piedalījušies vismaz 2 posmos. Obligāti ir jāpiedalās noslēguma posmā. 

Kopvērtējuma vērtēšanas punkti: 1-80; 2-70; 3- 60; 4-50; 5-45; 6-40; 7-36; 8-32; 9-29; 10-26; 
11-24; 12-22; 13-20; 14-18; 15-16; 16-15; 17-14; 18-13; 19-12; 20-11; 21-10; 22-9; 23-8; 24-
7; 25-6; 26-5; 27-4; 28-3; 29-2; 30-1punkti. 



Gadījumā, ja vairākiem dalībniekiem ir vienāda punktu summa, tad augstāka vieta tiek 
piešķirta tiem dalībniekiem, kas savstarpēji: 1) vairākās sacensību kārtās; 2) vairāk izcīnītas 
1.v.;2.v.,3.v. un utt. 

Lai dalībnieks tiktu vērtēts kopvērtējumā viņš nedrīkst mainīt grupu/distanci starp sacensību 
posmiem. 

Serviss 

Slēpojuma start/finiša zonā būs pieejams sadarbības partneru nodrošināts slēpju serviss par 
maksu. 

Svarīgi zināt! 

Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks. Par bērnu veselības stāvokli atbild viņu vecāki 
vai personas, kas viņu pavada. 

Ja dalībniekiem līdz šim nav bijusi distanču slēpošanas sacensību (pārgājienu) pieredze, tad 
vēlams paņemt līdzi nelielu mugursomu vai speciālo slēpošanas termosu ar siltu tēju, 
rezerves termoveļas kreklu, rezerves cepuri. Nepārvērtējiet savas spējas! Baudiet dabu un 
kustību prieku atbilstoši savai sagatavotībai. 

Dalībnieku numuriem ir jābūt redzamiem visā distances garumā; 

Dalībniekiem distance ir jāveic klasiskajā stilā.  

Protesti tiek pieņemti, iemaksājot 30,- eiro Drošības naudu, ne vēlāk kā 1 stundu pēc 1 
dalībnieka sacensību finiša. Pamatotu protestu gadījumā nauda tiek atgriezta. 

Informācija 

Sacensību organizatori patur tiesības veikt izmaiņas un precizējumus sacensību nolikumā. 

Kontaktinformācija uzziņām: Mārtiņš Niklass, t. 29 146 130, 

Tiekamies uz sniega! 

 


