
Distanču slēpošanas sezonas atklāšanas sacensības  

„Ski-cross” disciplīnā 
SACENSĪBU PROGRAMMA 

Slēpošanas-biatlona komplekss „Priekuļi” 2012. gada 15. decembris 

Līdz 16:45 – iepriekš pieteikto dalībnieku starta numuru saņemšana 

Līdz 16:50 – Oficiālie treniņi 

17: 00 – PROLOGS (intervāla starts 20sek.) 

GRUPU STARTA SECĪBA: V, V18, V16, V14, V12, V10, S, S18, S16 , S14, S12, S10, Tautas klase 

18:00 – FINĀLSACENSĪBAS 

19:00 – uzvarētāju sveikšana 

DALĪBNIEKU GRUPAS UN DALĪBAS MAKSA: 

Meitenes, sievietes Jaunieši, vīrieši Dzimšanas gads Dalības maksa 

S10 V10 2003 un jaun. Ls 1 

S12 V12 2001-2002.g.dz. Ls 1 

S14 V14 1999.-2000.g.dz. Ls 1 

S16 V16 1997.-1998.g.dz. Ls 1 

S18  V18 1995.-1996. g.dz. Ls 2 

S V 1994. un vec. Ls 2 

Tautas klase 
V 

Bez vecuma ierobežojuma Ls 1 

NOTEIKUMI:  

Reģistrācija sacensībām līdz 2012. gada 14. decembra plkst. 17:00 internetā www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv 
Sacensības notiek brīvajā stilā. Prologā starta intervāls - 20 sek. Finālu slēpojumam kvalificējas visi dalībnieki. Ja 
grupā ir mazāk par 3 dalībniekiem, tad sacensību organizatori var lemt par grupu apvienošanu fināla slēpojumos. 
Dalībnieki starta vietu fināla slēpojumos izvēlas kvalifikācijas rezultātu secībā. Fināla slēpojumos pirmie 10m līdz 
kontrolatzīmei ir jāveic tikai stumjoties ar nūjām. Finālbraucienos nav jādod ceļš citam dalībniekam pēc 
pieprasījuma. Aizliegts kavēt citus slēpojuma dalībniekus izmantojot fizisku kontaktu ar ķermeni vai inventāru. 
S10, V10 un „Tautas klases” dalībnieki veic tikai prologa slēpojumu ar laika kontroli.  

Vispārējie ierobežojumi: Ārpus sava starta laika dalībnieki var slēpot tikai pa biatlona soda apli stadiona vidū. 

Dalībnieki, kas atrodas sacensību trasē ārpus sava starta laika var tikt diskvalificēti bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Protesti: Protesti tiek pieņemti rakstveidā tikai ne vēlāk kā 10min pēc kvalifikācijas rezultātus publicēšanas un 

15min pēc neoficiālo fināla rezultātu izlikšanas. Iesniedzot protestu ir jāiemaksā drošības maksa – Ls10,-. Finālu 
slēpojumu starplaikā protesti netiek pieņemti. 

Uzvarētāju sveikšana: 1.-3. vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar Cēsu Olimpiskā centra un atbalstītāju 

gādātām dāvanām.  

http://www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv/


Kontaktinformācija: priekuli2012 (at) gmail.com , tālr. 29110053. 

TRASES SHĒMA 
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