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2.posms: 2011. gada 20. augusts Slēpošanas-biatlona komplekss „Priekuļi” - Intervāla starts klasiskajā stilā  

SACENSĪBU PROGRAMMA 

10:00 – 11:40  Iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana. 

09:30 -11:30  Oficiālie treniņi, iespēja izmēģināt Ski-go klasiskā stila rollerslēpes.  

9:30-10:10  1.brauciena dalībniekiem. 

10:10-10:50  2.brauciena dalībniekiem. 

10:50-11:30  3.brauciena dalībniekiem. 

11:30 Pārstāvju sanāksme 

11:40  Rollerslēpju izsniegšana 1. brauciena dalībniekiem 

12:00  Starts S12, S14, V12 

12:20  Rollerslēpju izsniegšana 2. brauciena dalībniekiem 

12:30  Starts S16, V14, SE 

13:20  Rollerslēpju izsniegšana 3. brauciena dalībniekiem 

13:40  Starts V16, V40, V18, VE 

15:00  APBALVOŠANA 
Distanču garumi: 

Vecuma grupas Apļu garums un skaits Distances garums 

S12 1,8kmx 1 aplis 1,8km 

S14, V12  1,8kmx 2 aplis 3,6km 

V14; S16,  1,8km x 3 apļi 5,4km 

V16, SE 2,6km x 2 apļi 5,2km 

V18, V40, VE 2,6km x 4 apļi 10,4km  

Sacensību inventārs: Sadarbībā ar „Ski*go” tiek nodrošinātas klasiskā stila rollerslēpes (ar melnās gumijas 
riteņiem ø 75x44mm). Rollerslēpju kārtas nr. atbilst dalībnieka starta protokola Nr., izņemot rollerslēpes ar SNS 
stiprinājumiem , kuras tiek izsniegtas kārtas nr. secībā. Tiem dalībniekiem, kam ir personīgās „Ski*go” vai 
analogas klasiskā stila rollerslēpes ar melnās gumijas riteņiem ø 75x44mm var startēt ar savām rollerslēpēm.  

SACENSĪBU NOTEIKUMI 

Reģistrācija 

 Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija veicama www.infoski.lv (un pieejama arī www.rollertour.lv) ne vēlāk kā līdz 

19.08.2011. plkst. 15:00. Dalības maksa ir jāsamaksā pie numuru saņemšanas sacensību dienā, pretī saņemot 

kases čeku, vai arī iepriekš pārskaitot uz biedrības „Latvijas Slēpošanas Savienība” kontu. 

http://www.infoski.lv/
http://www.rollertour.lv/
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 Vecuma grupas un dalības maksas: 

Meitenes, sievietes Jaunieši, vīrieši Dalības maksa 
S12 2000. un jaunākas V12 2000. un jaunāki Ls 2 
S14 1998.-1999. g.dz. V14 1998.-1999. g.dz. Ls 2 
S16 1996.-1997. g.dz. V16 1996.-1997. g.dz. Ls 2 

  V40 1970. un vecāki Ls 4 

  V18 1994.-1995. g.dz. Ls 2 
SE 1995. un vecākas VE 1993. un vecāki. Ls 4 (SE 95g.- Ls2). 

 

 Reģistrācijas formā jānorāda ar kādu inventāru dalībnieks startēs. 

  „Ski*go” rollerslēpju piešķiršana numuru secībā notiek atbilstoši starta protokola izlozei. 

 Pēc finiša, dalībniekam pašam ir nekavējoties jānogāda Ski*go rollerslēpes to saņemšanas vietā. 

 Sacensībās, kur laika ņemšanai tiek izmantoti „čipi”, dalībnieku numuru saņemšana katram dalībniekam ir 

jāveic individuāli. Čips ir jāpiestiprina pie apakšstilba.  

 Pēc finiša (vai arī izstājoties), čips obligāti ir jānodod finiša kontroltiesnesism/vai sekretariātā. Sods par čipa 

nozaudēšanu – Ls20 ! 

 Sacensību dalībnieks, saņemot dalībnieka numuru, apliecina ar parakstu, ka apzinās iespējamo risku, kas 

saistīts ar piedalīšanos sacensībās un atbild par savu sagatavotību, veselību un inventāra atbilstību. Ja 

dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad atbildību uzņemas vecāks (aizbildnis), oficiālais komandas pārstāvis. 

 Sportisti var trenēties pa trasi tikai oficiālo treniņu laikā. 

 Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ja dalībnieks finišē bez aizsargķiveres, viņš tiek 
diskvalificēts. Ieteicami arī cimdi un aizsargbrilles. 

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

 Dalībnieki, kas neievēro klasisko stilu, var tik diskvalificēti bez iepriekšēja brīdinājuma. S/V12 - S/V16 grupās 
par klasiskā stila neievērošanu sacensību žūrija var pieņemt lēmumu par soda laika piešķiršanu. 

APBALVOŠANA 

Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar LSS medaļām un diplomiem. Ja godalgoto vietu iegūst ārzemju 
sportists viņš tiek apbalvots ar organizatoru dāvātām balvām. Pēc apbalvošanas notiks balvu izloze, kurā 
piedalās visi sacensību dalībnieki. 

Ja attiecīgajā sacensību posmā vienā vecuma grupā uz starta iziet mazāk nekā 3 dalībnieki, tad grupas dalībnieki 

rezultātu protokolā tiek pievienoti par 1 vecuma grupu augstākai grupai, bet V40 grupas dalībnieki VE grupai. 

„Rollertour 2011” kopvērtējuma punkti tiek aprēķināti katrā vecumā grupā atsevišķi. 

SACENSĪBAS ATBALSTA: Latvijas Slēpošanas Savienība, „SKI*GO” oficiālais pārstāvis Latvijā, Slēpošanas-biatlona 

komplekss „Priekuļi”. 

Galvenais tiesnesis – M.Niklass, t. 29 146 130,  e-pasts – rollertour(at) inbox.lv 
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TRAŠU SHĒMA 
1,8km trases shēma 

 

2,6km trases shēma 

 


