
NOLIKUMS
 
 
 
Rīgas 2011. gada čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu
distanču slēpošanā nolikums     
 
I. Mērķi un uzdevumi
 
1. Popularizēt distanču slēpošanu Rīgas pilsētā.
 
2. Noskaidrot labākos Rīgas distanču slēpotājus.
 
II. Sacensību vieta un laiks
 
3. Sacensības notiek 2011. gada 27. februārī plkst.12.00 Rīgā, Uzvaras bulvārī 15, Rīgas 
slēpošanas stadionā.
 
III. Sacensību organizācija
 
4. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta 
un jaunatnes pārvaldes Sporta nodaļa.
 
5. Tiešo sacensību vadību nodrošina galvenais tiesnesis ar pieaicinātajiem sporta 
tiesnešiem..
 
6. Rezultātu fiksēšanu nodrošina SIA „Sportlat”.
 
IV. Dalībnieki
 
5. Sacensības notiek šādās vecuma grupās:
5.1. 1997. – 1998. g.dz. (V14, S14);
5.2. 1995. – 1996. g.dz. (V16, S16);
5.3. 1993. – 1994. g.dz. (V18, S18);
5.4. 1991.g.dz. un vecāki (Elite V20+, Elite S20+);  
5.5. 1976. – 1967. g.dz. (V35, S35);
5.6. 1966. – 1957. g.dz. (V45, S45);
5.7. 1956. – 1947. g.dz. (V55, S55);
5.8. 1946. g.dz. un vecāki (V65, S65).
 
                                             V. Programma
 
6. Sacensības notiek šādās distancēs:
6.1. V14, S14, S16, S55, S65 grupas slēpo 2000 m;
6.2. V16, V65, S18, S20+, S35, S45 grupas slēpo 3000 m;
6.3. V18, V20+, V35, V45, V55 grupas slēpo 5000 m.
 
7. Sacensības notiek brīvajā stilā.
 
8. Atļauts slēpot arī klasiskajā solī.
 
VI. Norises kārtība



 
9. Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās līdz plkst. 11.50.
 
10. Starta kārtība:
10.1. V 14, S 14 – plkst.12.00;
10.2. Pārējo grupu starta kārtība un secība tiks noteikta atkarībā no dalībnieku skaita 
grupā.
 
11. Informāciju par starta secību varēs saņemt sekretariātā.
 
VII. Apbalvošana
 
12. Godalgoto vietu ieguvēji visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar diplomiem un 
medaļām.
 
13. Uzvarētāji tiek apbalvoti ar balvām, ja vecuma grupā ir startējuši vairāk par četriem 
dalībniekiem.
 
VIII. Pieteikšanās
 
14. Iepriekšējā pieteikšanās sākas no 2011. gada 3. februāra mājas lapā www.sportlat.lv 
vai sūtot e-pastu uz egils.eglitis@riga.lv.
 
15. Iepriekšējā pieteikšanās beidzas 2011. gada 24. februārī plkst. 24.00.
 
16. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads) 
un pārstāvētā organizācija, ja tāda ir.
 
17. Pieteikumu pieņemšana sacensību vietā – 2011. gada 27. februārī no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 11.00.
IX. Dalībnieku drošība
 
18. Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, 
ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokļa 
atbilstību distances veikšanai.
 
19. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, atļauju piedalīties sacensībās paraksta 
medicīnas darbinieks vai vecāks.
 
20. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām 
sacensību laikā.
 
 
Priekšniece
D.Vīksna
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