
SIGULDA OPEN 2015 
ROLLERSLĒPOŠANAS SACENSĪBAS 

 
N O L I K U M S 

1. Mērķis un uzdevums 

Popularizēt rollerslēpošanas sporta veidu dažādu vecumu paaudžu vidū. 

Piesaistīt jaunus klientus “Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centram”. 

Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu.  

 

2. Laiks un vieta 

Sacensības notiek 2015. gada 19.-20. septembrī, Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā, Siguldā, Puķu ielā 4. 

 

3. Rīkotājs 

Sacensības rīko “Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs” sadarbībā ar  Siguldas novada domi, FISCHER un ASICS. 

 

4. Sacensību dalībnieki 

Sacensībās var piedalīties ikviens ar atbilstošu veselības stāvokli un rollerslēpošanas iemaņām. 

 

Dalībnieku grupas: 

Startē ar visa veida rollerslēpēm, kuru garums ne mazāks kā 53cm un riteņu diametrs ne lielāks kā 100mm. 

V12 un S12 grupas 2003. – 2004. gadā dzimušie (zēni un meitenes) 

V14 un S14 grupas 2001. – 2002. gadā dzimušie (zēni un meitenes) 

V16 un S16 grupas 1997. – 2000. gadā dzimušie (zēni un meitenes) 

VE un SE grupas 1996. – 1976. gadā dzimušie (vīrieši un sievietes) 

V40 grupa 1975. gadā dzimušie un vecāki (vīrieši) 

V-OPEN un S-OPEN grupas 1996. gadā dzimušie un vecāki atklātā grupa iesācējiem (vīrieši un sievietes) 

 

5. Programma 

19.09.2015. – SPRINTS (brīvajā stilā) 

Līdz plkst.11.30   iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana 

plkst. 11.15-11.45  oficiālie treniņi 

plkst. 12.00   sprinta kvalifikācijas braucieni (visām grupām 700m) 

    Grupu starta secība VE, V40, V16, SE, S16, V14, V12, S14, S12 

plkst. 13.00   Izslēgšanas sacensības grupas SV12,14,16 pa 200m apli un grupas SVE, 40, OPEN  

    pa 700m apli (pa 2 sportistiem braucienā) 

plkst. 13.30       ¼ fināli (pēc 1.-8. kvalifikācijas rezultātiem) 

plkst. 13.45    ½ fināli (kvalificējas 1/4 finālu uzvarētāji) 

plkst. 14.00         B fināli (par 3.-4.v.) un A fināli (par 1.-2.v.) 

plkst. 14.50        apbalvošana  

20.09.2015. – INTERVĀLA STARTS (brīvajā stilā) 

Līdz plkst.10.30 –  reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana. 

plkst. 10.15-10.45 - oficiālie treniņi 

plkst. 11.00   intervāla starts (visām grupām pa 1,2km apli) 

    V12, S12   1,2km (1 aplis) 

    S14   2,4km (2 apļi) 

    V14, S16, S-OPEN 3,6km (3 apļi) 

    V16, V40, V-OPEN, SE 6,0km (5 apļi) 

    VE   9,6km (8 apļi) 

    Starta kārtība tiks paziņota 19.09. plkst. 15:00 (izejot no dalībnieku skaita grupā). 

plkst. 14.30         Kopvērtējuma apbalvošana. 

 



 

6. Sacensību noteikumi 

- Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres. Ieteicami elkoņu, ceļu aizsargi. 

- Ja dalībnieks  finišē bez aizsargķiveres, viņš tiek diskvalificēts. 

- Dalībniekam trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības. 

- Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli atbild viņu reģistrējušās skolas, klubi un organizācijas, individuālo 

dalībnieku gadījumā – paši, nepilngadīgajiem – viņu vecāki, apstiprinot to ar savu parakstu pieteikuma anketā. 

- Nozaudēta sacensību čipa gadījumā – soda nauda 50.00 EUR. 

- Sportisti var trenēties (sildīties) pa trasi tikai oficiālo treniņu laikā.  

- Sacensības notiek brīvajā stilā.  

 

7. Vērtēšana 

Kopvērtējumu aprēķina summējot katras grupas dalībnieka izcīnīto vietu grupā. Vienādas summas gadījumā 

augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis augstāku rezultātu pēdējā distancē. Uzvar tas, kurš iegūst 

mazāko vietu summu abās distancēs. 

  

8. Apbalvošana 

1.-3.vietu ieguvējus apbalvo kausiem un sponsoru balvām.  

9. Pieteikumi un reģistrācija 

Pieteikšanās sacensībām tiešsaistes reģistrēšanās sistēmā mājaslapā www.ba2.lv līdz 18.09.2015 plkst. 12.00 vai 

sacensību dienā par attiecīgu maksu. Pieteikumu precizēšana un numuru saņemšana sacensību dienā līdz 11.30! 

 

10. Dalības maksa 

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz organizatori. 

Ar iepriekšēju pieteikšanos tiešsaistes sistēmā: 

V12, S12, V14, S14, V16, S16 grupās startējošajiem dalības maksa ir 3,00 EUR par abām dienām (reģistrējoties). 

VE, SE, V40, S-OPEN, V-OPEN grupās startējošajiem dalības maksa ir 6,00 EUR par abām dienām (reģistrējoties). 

Piesakoties uz vietas vai pēc 18.09.2015. plkst. 12:00 dalības maksa dubultojas: 

V12, S12, V14, S14, V16, S16 grupās startējošajiem dalības maksa ir 6,00 EUR par abām dienām (reģistrējoties). 

VE, SE, V40, S-OPEN, V-OPEN grupās startējošajiem dalības maksa ir 12,00 EUR par abām dienām (reģistrējoties). 

Visas dalības maksas veicamas sacensību dienā “Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra” kasē. 

 

11. Serviss 

Sacensību centrā darbojas rollerslēpju noma, dušas, pirts, WC, kafijas un dzērienu automāts. 

12. Informācijai 
Rīkotāji patur tiesībās koriģēt nolikumu. Papildus informācija: Jānis Lazdāns mob. tel. 29368877 vai pa e-pastu: 
ssaac@sigulda.lv . 
Rezultāti un jaunākā informācija interneta mājaslapās:  www.sigulda.lv , www.infoski.lv , www.ba2.lv  
 

http://www.ba2.lv/
http://www.sigulda.lv/
http://www.infoski.lv/
http://www.ba2.lv/

