
LATVIJAS SLĒPOŠANAS SAVIENĪBA  
2011. GADA LATVIJAS ČEMPIONĀTS DISTANČU SLĒPOŠANĀ 2.POSMS 

PROVIZORISKĀ SACENSĪBU PROGRAMMA 

LAIKS:    2011. gada 19.-20.februārīs 
VIETA:    Sporta-atpūtas komplekss „Mailes”, Vietalva 

2011. gada 18. februāris 15:00-17:00 Oficiālie treniņi 

2011.gada 19. Februāris  SPRINTS KLASISKAJĀ STILĀ 

10:45   Komandu pārstāvju sanāksme 

10:50   Trase slēgta treniņiem (apskatei) 

10:50   Sacensību oficiālā atklāšana 

11:00 Sprinta kvalifikācija (intervāls 15sek.) 

 1,3km V21, V20, V18 

0,9km S21, S20, S18, S16; V16, V14,  

0,5km V12, S14; S12 

12:00  Sprinta ½ fināli (pa 6 dalībnieki vienā slēpojumā) 
Grupu secība: 1,3km V21, V20, V18 0,9km S21, S20, S18, S16; V16, V14  0,5km V12, S14; S12 

13:00  Sprinta B fināli (7-12.vieta) un A fināli (1.-6.vieta) 
Grupu secība: 1,3km V21, V20, V18 0,9km S21, S20, S18, S16; V16, V14  0,5km V12, S14; S12 

15:00   APBALVOŠANA  

2011.gada 20.februāris  MASU STARTS BRĪVAJĀ STILĀ 

10:45   Komandu pārstāvju sanāksme 

10:50   Trase slēgta treniņiem (apskatei) 

11:00   15km V21, V20, V18; V40, V50, V60 

12:00   10km V16, S21, S20, S18, S40, S50, 

12:50   7,5km V14, S16  5km S14, S60 

13:30   2,5km V12, V10, S12, S10 

14:30    APBALVOŠANA  



GRUPAS UN DISTANČU GARUMI: 

 

 

SACENSĪBU NORISES KĀRTĪBA 

 Dalībnieki ir paši atbildīgi par iepazīšanos ar sacensību nolikumu, programmu un veicamo sacensību 
trasi. 

 Komandas pārstāvis vai individuālais dalībnieks ir atbildīgs par dalībnieka numuru atgriešanu 
sekretariātā pēc sava starta. Ja dalībnieks nozaudē savu numuru viņš netiek pielaists pie turpmākām 
LSS organizētām sacensībām līdz ir nomaksājis soda naudu (Ls 10,- ).  

 19. Februāris Sprints starts klasiskajā stilā: Dalībnieki, kas izmanto slīdsoļa slēpošanas tehniku var tikt 
diskvalificēti bez iepriekšēja brīdinājuma. Sprinta kvalifikācijas sacensībās dalībniekiem jādod ceļš ātrāk 
slēpojošam dalībniekam pēc 1. pieprasījuma, pat tad, ja trasē ir vairāk kā vienas klasiskā stila sliedes. 
Finālbraucienos ceļš nav jādod pēc pieprasījuma. Sprinta ½ fināla slēpojumiem kvalificējas 12 dalībnieki 
katrā grupā. Ja grupā ir mazāk par 12 dalībnieki, tad uzreiz A finālam kvalificējas 6 dalībnieki. 

20.februāris- Masu starts brīvajā stilā: Masu starta sacensībās dalībniekiem distancē jādod ceļš ātrāk 
slēpojošam dalībniekam pēc 1. pieprasījuma. 

Vispārējie ierobežojumi: 
Ārpus sava starta laika dalībnieki var slēpot tikai pa iesildīšanas trasi, vadoties pēc norādēm un 
informācijas sacensību programmā. Dalībnieki, kas atrodas sacensību trasē ārpus sava starta laika var tikt 
diskvalificēti bez iepriekšēja brīdinājuma. 
 

IZRAKSTS NO 2011.g. LSS LATVIJAS ČEMPIONĀTA NOLIKUMA 

 Dalībnieki: Sacensībās var startēt ikviens Latvijas iedzīvotājs saskaņā ar LSS Licenzēšanas nolikumu 
(skat. www.infoski.lv). 

Grupa Dzimšanas gads 2.posms 

   19.02. 20.02. 

Vīrieši 
 

V21 E 1990.g. dz. un vecāki 1,25 kmC MS 15km (4x3,75km) 

Juniori V20 1991.-92.gadā dzimuši 1,25 kmC MS 15km (4x3,75km) 

Jaunieši V18 1993.-94.gadā dzimuši 1,25 kmC MS 15km (4x3,75km) 

Sievietes S21E 1990.g. dz. un vecākas 0,9kmC MS 10km (3x3,3km) 

Juniores S20 1991.-92.gadā dzimušas 0,9kmC MS 10km (3x3,3km) 

Jaunietes S18 1993.-94.gadā dzimušās 0,9kmC MS 10km (3x3,3km) 

Jaunieši V16 1995-96..gadā dzimušie 0,9kmC MS 10km (3x3,3km) 

Jaunietes S16 1995.-96gadā dzimušās 0,9kmC MS 7,5kmF (3x2,5km) 

Jaunieši V14 1997.-98.gadā dzimuši 0,9kmC MS 7,5kmF (3x2,5km) 

Jaunietes S14 1997-98.gadā dzimušās 0,5kmC MS 5kmF (2x2,5km) 

Jaunieši V12 1999.-2000gadā dzimuši 0,5kmC MS 2,5kmF (1x2,5km) 

Jaunietes S12 1999.20-00gadā dzimušās 0,5kmC MS 2,5kmF (1x2,5km) 

Jaunieši V10 2001.gadā dz. un. jaun.  MS 2,5kmF (1x2,5km) 

Jaunietes S10 2001.gadā dz. un jaun.  MS2,5kmF (1x2,5km) 

Veterāni V40 1962.-71.g.dz.  MS 15kmF (4x3,75km) 

Veterānes S40 1962.-71.g.dz  MS 10kmF (3x3,3km) 

Veterāni V50 1952.-61.g.dz.  MS 15 kmF (4x3,75km) 

Veterānes S50 1952.-61.g.dz  MS 10kmF (3x3,3km) 

Veterāni V60 1951.g.dz.un vecāki  MS 15kmF (3x3,3km) 

Veterānes S60 1951.g.dz.un vecākas  MS 5kmF (2x2,5km) 



FIS sacensību norise:  

 Dalībniekam S/V18 – SV21 grupās, kurš startē FIS sacensību vērtējumā reģistrācijas brīdī ir jābūt 
aktīvam FIS kodam. FIS kodu ir jāpiesaka  LSS ne vēlāk kā līdz 2010. gada 25.decembrim. 

 V/S18 un V/S20 grupu sportisti un atbilstošu vecuma grupu veterāni startē kopējā konkurencē ar 
V/S21E grupas sportistiem vienā starta vilnī un FIS punkti tiek aprēķināti kopējā protokolā, bet LČ 
rezultāti tiek vērtēti atsevišķi pa vecuma grupām. 

 FIS sacensību vērtējumā tiek veidots atsevišķs finiša protokols, kurā tiek iekļauti tikai tie sportisti, 
kuriem reģistrācijas brīdī ir bijis aktīvs FIS kods. 

 U16 un jaunāku grupu sportistiem nav atļauts startēt citās jauniešu grupās, izņemot stafetes, kur 
dalībnieks drīkst startēt vienu vecuma grupu augstāk. 

 Veterānu grupu sportistiem  nav atļauts startēt citās veterānu grupās. 

 Veterānu vai jauniešu grupu dalībnieki, kuri distanču garumi sacensībās ar individuālu startu sakrīt ar  
FIS sacensību distanču garumiem, un kuri pieteikušies FIS sacensībām, startē savā grupā un viņu 
rezultāts tiek iekļauts FIS sacensību protokolā.  

 Reģistrējoties sacensībām ir jānorāda sportista pārstāvētais klubs un sporta skola (ja sportists ir tās 
audzēknis). Ja klubs - sporta skola vai sporta skola netiek norādīts, tiek pieņemts, ka sportists ir 
pieteicies kā individuālais dalībnieks. Sporta klubu sezonas laikā nedrīkst mainīt. 

 10 minūtes pirms starta un līdz sacensību noslēdzošā dalībnieka finišam aizliegts slēpot pa sacenību 
distanci, dalībnieki, kas to neievēro var tikt diskvalificēti konkrētajā sacensību dienā, bet klubam tiek 
noteikta soda nauda Ls 20 apmērā, kas jāsamaksā līdz nākošajai sacensību dienai. Lēmumu pieņem 
sacensību žūrija un tas nav pārsūdzams. Sacensību laikā sportisti var slēpot tikai iesildīšanās aplī, kas ir 
iepriekš norādīts trases shēmā. 

Pieteikumi. 

 Pieteikšanās Latvijas čempionāta sacensībām notiek LSS mājas lapā www.infoski.lv ne vēlāk kā 
18.02.2011. līdz plkst. 12:00.  

 Tehnisku iemeslu dēļ, minētajā termiņā, pieteikumu var iesūtīt uz sacensību programmā noradīto e-
pastu arvids_pipkalejs@inbox.lv , pievienojot pielikumā aizpildītu elektronisko veidlapu, obligāti 
pārliecinoties par e-pasta saņemšanu. 

 Pieteikums netiks pieņemts, ja tas nesaturēs visas elektroniskajā formā pieprasītās ziņas. 

 No vienas organizācijas pieteikumu uz vienām sacensībām var iesniegt tikai viena atbildīgā persona, ko 
pilnvaro attiecīgā organizācija, vai dalībnieks personīgi. 

 Par dalībnieku veselības stāvokli un tehnisko un fizisko sagatavotību ir atbildīga pieteikumu iesniegušā 
organizācija vai pats dalībnieks. 

 
Dalībnieku reģistrācija sacensību vietā  

 Dalībnieku reģistrācijas apstiprināšanu, numuru saņemšanu veic sacensību pieteikumā norādītais 
pārstāvis vai pats dalībnieks sacensību vietā.  

 Veikt papildus reģistrāciju sacensību dienā iespējams tikai disciplīnās ar kopēju startu, ja to atļauj 
konkrētas sacensību vietas tehniskie apstākļi, samaksājot dubultu starta naudu, bet starta kārtība šiem 
dalībniekiem nevar radīt priekšrocības. 

 Intervāla startā papildus reģistrēties var tikai tad, ja tiek aizvietots tā paša vecuma grupas dalībnieks no 
tās pašas komandas. 

 
Dalības maksa un citi maksājumi 

 S10, V10 grupās dalības nauda nav jāmaksā 

 S12,V12, S14, V14, S16, V16, S18, V18 grupās – Ls 2 par katru sacensību distanci. 

 S20, V20, S, V un veterānu grupās – Ls 4 par katru sacensību distanci. 

 Numuru nozaudēšanas gadījumā klubam vai individuālajam sportistam jāsamaksā soda Ls 15 apmērā. 

http://www.infoski.lv/
mailto:arvids_pipkalejs@inbox.lv


 Ja numurs vai čips netiek atgriezts vienas stundas laikā pēc sacensību pēdējā dalībnieka finiša 
konkrētajā sacensību dienā, individuālajam dalībniekam vai klubam jāmaksā sods Ls 10 apmērā. 

 
Protesti 

 Protestus iesniedz rakstveidā konkrēto sacensību galvenajam tiesnesim 15 minūšu laikā pēc 
provizorisko rezultātu paziņošanas. 

 Protestam pievieno Ls 15 depozīta naudu, kura tiek atgriezta tikai protesta apmierināšanas gadījumā).  

 Šos protestus izskata un lēmumus pieņem sacensību žūrija 

Apbalvošana.  

 1.-3.vietas ieguvēji LČ vērtējumā katrā grupā ar diplomiem un medaļām tiek apbalvoti tikai Latvijas 
pilsoņi un Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji. 

 Visi finišējošie V10, S10 vecuma grupu dalībnieki saņem organizatoru gādātas piemiņas diplomus. 

 Ārzemju sportisti, kuri izcīnījuši godalgotās vietas katrā konkrētajā vecuma grupā netiek apbalvoti ar LČ 
medaļām, bet var tikt apbalvoti ar pašu organizatoru nodrošinātām balvām.  

 Latvijas čempionāta rezultāti tiek ņemti vērā veidojot Latvijas rangu, kurš tiek veidots saskaņā ar 
Latvijas distanču slēpošanas ranga nolikumu. Latvijas rangs tiek ņemts vērā veidojot Latvijas izlašu 
komandas. 

 
Apdrošināšana 
Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām. Dalībnieki vai organizācija, 
kas pieteikusi dalībnieku, ir atbildīga par dalībnieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. 
 
Dažādi  

 Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot organizatoru norādījuma zīmēm. 

 Sacensību dalībniekiem tiks nodrošināta silta tēja attiecīgā stadiona sektorā 

 Konkrētās sacensību dienas laureātiem ir pienākums piedalīties apbalvošanas ceremonijā un pēc 
sacensībām organizatoru rīkotajās preses konferencēs. 

 Ja sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvis, iepriekš savlaicīgi nepaziņojot attaisnojošu iemeslu sacensību 
organizatoriem, neierodas uz apbalvošanu, tas nesaņem balvu, medaļu un diplomu.  

 

TEHNISKIE RĪKOTĀJS: SK „Vietalva” 

Sacensību galvenais tiesnesis: Arvīds Pīpkalējs (28626845), e-pasts:  arvids_pipkalejs@inbox.lv 
 
PIELIKUMĀ: 

1) Finālslēpojumu tabula 1.-12. Vietai 
2) Trases shēmas 

mailto:arvids_pipkalejs@inbox.lv


 



 



 



 



 


