
TAUTAS SLĒPOJUMS MADONA 2018 

NOLIKUMS 

 

Laiks un vieta 

Tautas slēpojums notiks sestdien, 2018.gada 24.februārī, sporta bāzē “Smeceres sils”, 

kas atrodas 2 km no Madonas centra.  

Sacensību vadība 

Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbojoties ar 

Madonas novada pašvaldību un sporta bāzi „Smeceres sils”. Sacensības vada SportLat 

apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

Sacensību programma un noteikumi  

• 10:00 -12:45 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un 

iesildīšanās 

• 11:00 Bērnu starts* 

• 12:00 Starts S12, V12 – 2,5 km 

• 13:00 Starts S15, V15 un tautas klasei (ST, VT) – 10 km 

• 13:00 Starts S16, V16, S20, V20, S30, V30, S40, V40, S50, V50, V60 – 25 

km 

• ~16:00 Apbalvošana 

* 3 starti – katra vecuma grupa atsevišķi, sākot ar jaunāko grupu (SB1, VB1 – 

2012.g.dzim. un jaunāki >> SB2, VB2 – 2010. – 2011.g.dzimušie >> SB3, VB3 – 

2008. – 2009.g.dzimušie). Ja būs daudz bērnu, bērni tiks dalīti papildus arī pēc 

dzimuma. 

Sacensības notiek brīvajā slēpošanas stilā! Dalībniekiem, kas slēpo klasiskā solī 

būs ievilkta klasikas špūre. Sacensības norisināsies ar kopējo startu pa vecuma 

grupām un distancēm. 

Distances 

Sacensības norisināsies ar kopējo startu pa vecuma grupām: 

• Bērni 300m – 700m  (1 aplis, vai taisne) 

• S12, V12 2,5km (2,5 km x 1 aplis) 

• S15, V15 un veselības klase (ST, VT) 10km (1 aplis) 

• S16, V16, S20, V20, S30, V30, S40, V40, S50, V50, V60 25km (1 aplis) 

BĒRNIEM – atbilstoša distance katrai vecuma grupai. 

Slēpojuma trase virzīsies pa meža takām sporta bāzes „Smeceres sils” teritorijā ar 

startu un finišu slēpošanas un biatlona stadionā. Distances platums no 5- 10 metriem. 

Grūtības pakāpe – vidēji grūta. 

Pieteikšanās sacensībām 

• interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu 

http://www.sportlat.lv/


• Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526 

• Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv: 

• swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem) 

• nordea e-maksājumu (Nordea klientiem) 

• seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem) 

• ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), 

maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; 

dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu. 

• izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, 

Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - 

norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu. 

Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, sacensību dienā jāmaksā pilna 

maksa!!! Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek maksāta, nevis pēc 

pieteikšanās datuma. 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. 

Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu 

sportlat@sportlat.lv 

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā Eur 20. 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru 

uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

 


