
 

 

Sacensības rollerslēpošanā un skrituļslidošanā  

“Rīgas sprints” 
 

 

N O L I K U M S  
 

Sacensību mērķis: Popularizēt slēpošanas un skrituļslidošanas sporta veidus. 

Veicināt fiziski aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu. 

    

             

Vieta un laiks: 

Sacensības notiek 2012.gada 25.augustā Rīgā, Uzvaras bulvārī 15, pie sporta un 

aktīvās atpūtas centra. Sacensību sākums plkst. 18.00 

 

 

Sacensību organizācija: 

Sacensības organizē sporta klubs“ASI” sadarbībā ar Sporta skolu “Arkādija”  

Kontaktinformācija: Andris Krauja tel. 29469228 (skrituļslidošana) 

                                  Jurģis Grants tel.  26548353 (rollerslēpošana) 

 

Dalībnieku grupas rollerslēpotājiem. 

 

 Jaunieši, vīrieši  Meitenes, sievietes 

V1 1997.g.dz. un jaunāki S1 1997.g.dz. un jaunākas 

V2 1993.g.- 1996.g.dz S2 1993.g. – 1996.g.dz 

V3 1992. –1978.g.dz. S3 1992. –1978.g.dz. 

V4 1977.g.dz. un vecāki S4 1977.g.dz. un vecākas 

 

 

Distances garums. 

Dalībnieku grupas veic - V1, V2, V3,V4, S1, S2, S3, S4 – 500m. 

 

 

Dalībnieku grupas skrituļslidotājiem. 

Meitenes, sievietes Jaunieši, vīrieši 

S8 2004g un jaunākas V8 2004g un jaunāki 

S10 2003g. – 2002 g.dz.  V10 2003g. – 2002 g.dz. 

S12 2000.-2001. g.dz. V12 2000.-2001. g.dz. 

S14 1998.-99. g.dz. V14 1998.-99. g.dz. 

S19 1994.-97. g.dz.  V19 1994.-97. g.dz. 

SE 1993.-77.g.dz VE 1993. -72.g.dz 

SS 1976.-un vecākas VS 1971. – un vecāki 

    

 



 

 

Distances garums. 

Dalībnieku grupas veic ,500m  

  

 

Rollerslēpošanas un skrituļslidošanas sacensību noteikumi: 

Sacensības notiek brīvajā stilā. 

- Dalībniekiem sacensībās jāstartē aizsargķiverēs. 

- Sportisti var trenēties pa trasi tikai oficiālo treniņu laikā. Sportists tiek 

diskvalificēts, ja sacensību laikā ( ārpus sava starta) atrodas trasē. 

- Sacensību dalībniekiem jāapzinās iespējamais risks, kas saistīts ar piedalīšanos 

sacensībās un jāatbild par sagatavotību, veselību un inventāra atbilstību, ko tas 

apliecina ar savu parakstu saņemot numurus sacensību vietā .Ja dalībnieks ir 

jaunāks par 18 gadiem, tad atbildību uzņemas vecāks (aizbildnis), oficiālais 

komandas pārstāvis. 

- Sacensībās fināla braucieniem kvalificējas 6 labāko kvalifikācijas rezultātu 

uzrādītāji katrā grupā.  

- Dalībnieku numuru saņemšana katram dalībniekam ir jāveic individuāli, lai 

varētu saņemt elektronisko rezultātu fiksēšanas transpondentu ("čipu"). 

Transpondents ir jāpiestiprina pie apakšstilba virs slēpju zābāk vai slidas. 

- Pēc finālbraucienu finiša (vai arī izstājoties), transpondents obligāti ir jānodod 

finiša kontroltiesnesism. Sods par transpodenta nozaudēšanu- Ls20! 

 

 

Apbalvošana. 

1. – 3.vietu ieguvēji visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām,  

 

 

Pieteikšanās: 

Pieteikšanās līdz 24. augustam plkt. 18.00, www.ski-box.lv, www.rollertour.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ski-box.lv/
http://www.rollertour.lv/


Rollerslēpošanas un skrituļslidošanas sacensību programma 

„RĪGAS SPRINTS”  

 
Līdz 16.30 - 17:30 Iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana 

17.00-17:45 Oficiālie treniņi 

18.00. Kvalifikācijas brauciens rollerslēpotājiem un skrituļslidotājiem. 

Starta intervāls 20 sek.,  

19.00. Fināla braucieni rollerslēpotājiem (1.-6.vieta pēc kvalifikācijas rezultātiem) 

19:30 Fināla braucieni skrituļslidotājiem (1.-6.vieta pēc kvalifikācijas rezultātiem) 

20:15 Apbalvošana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


