
Papildinājums nolikumam 

 
 

Latvijas Studentu 22. Universiāde 

distanču slēpošanā 08.03.-9.03.2012. 

Uzvaras parks 

 
 

 

Programma 

1.   Individuālās distances: 

      sievietes – 1 km sprints brīvajā stilā (atlase, pusfināli un fināli) 

      vīrieši – 1,5 km sprints brīvajā stilā (atlase, pusfināli un fināli) 

2.   Stafešu slēpojums:  

sievietes - 4 x 3 km (1-2 etaps - klasiskais stils un 3-4 etaps - brīvais stils) 

      vīrieši - 4 x 5 km (1-2 etaps - klasiskais stils un 3-4 etaps - brīvais stils) 

 

Sacensību dienas kārtība un programma*  

08.03.2012.  

14:00 – pārstāvju sanāksme - izloze 

15:00 – trases apskate, iesildīšanās 

16:00 –  1 km sprints sievietēm,  brīvais stils (atlasē startē katrā slēpojumā 4 dalībnieces 

vienlaicīgi – pēc izlozes) 

16:20 –  1,2 km sprints vīriešiem, brīvais stils (atlasē startē katrā slēpojumā 4 dalībnieki 

vienlaicīgi – pēc izlozes) 

17:00 – 1km sprints sievietēm, brīvais stils (pusfinālā startē katrā slēpojumā 4 dalībnieces 

vienlaicīgi – pēc iegūtajiem rezultātiem)  

17:15 – 1,2 km sprints vīriešiem, brīvais stils (pusfinālā startē katrā slēpojumā 4 dalībnieki 

vienlaicīgi – pēc iegūtajiem rezultātiem)  

17:40 – 1km sprints sievietēm, brīvais stils (finālā startē katrā slēpojumā 4 dalībnieces 

vienlaicīgi – pēc iegūtajiem rezultātiem) 

17:50 – 1,2km sprints vīriešiem, brīvais stils (finālā startē katrā slēpojumā 4 dalībnieki 

vienlaicīgi – pēc iegūtajiem rezultātiem)  

 

18:00 – apbalvošana  

18:20 – pārstāvju sanāksme un izloze otrajai sacensību dienai  

 

09.03.2012.  

10:00 – trases apskate, iesildīšanās 

16:00 – stafešu slēpojums 4 x 3 km (sievietes) 

17:00 – stafešu slēpojums 4 x 5 km (vīrieši) 

18:30 – apbalvošana  

 

 

Komandas pieteikšana līdz 7.03.2012. galvenajam sacensību tiesnesim K.Ciekuram, tālr.: 

26374125, e-pasts: Kalvis.Ciekurs@lspa.lv 

 

Piezīme: *atkarībā no laika apstākļiem distances garums un starta laiks var tikt mainīti, 

apstiprinot tos pārstāvju sanāksmē. 

Neskaidrības gadījumā, jautājumus lūdzu risināt ar Sacensību galveno tiesnesi Kalvi Ciekuru 

tel. mob. 26374125, e-pasts: Kalvis.Ciekurs@lspa.lv 

 

Distanču slēpošanas universiādes rīcības komiteja:  

 

Rīcības komitejas priekšsēdētājs – prof. J. Grants 

Sacensību galvenais tiesnesis – asist. K. Ciekurs 

Sacensību galvenā sekretāre – prof. D. Krauksta 



 

IZDEVUMU TĀME  

LATVIJAS STUDENTU 22. UNIVERSIĀDES 

DISTANČU SLĒPOŠANĀ, „Uzvaras parks” 08.03.-09.03.2012. 

SARĪKOŠANAI 

 

 

1. Distanču trašu un infrastruktūras īre  

Uzvaras parks  -  2 dienas x 50.00 Ls =                                  100.00  

                                                                        Pavisam kopā =    100.00 LVL 

 

 

 

 

 

Sacensību galvenais tiesnesis                                                         K. Ciekurs 

 

Rīgā, 2012. gada 6. februārī 


