
S! – FISCHER 2017 Ziemas skolēnu čempionāts 

 
NOLIKUMS 

 
Mērķis un uzdevums  

- Popularizēt distanču slēpošanas sporta veidu skolēnu vidū.  

- Noteikt spēcīgākās vispārizglītojošās Latvijas skolas distanču slēpošanā.  

- Piesaistīt jaunus klientus Fischer Slēpošanas centram.  

- Veicināt lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vidū. 

 

Laiks un vieta.  

Čempionāts notiek 4 posmos Fischer Slēpošanas centrā, Puķu iela 4.  

Starts plkst. 11:00.  

 1. posms - 13.01. SUPER sprints 200m ar intervālu startu (brīvajā stilā, S10, V10 

klasiskais solis).  

 2. posms – 27.01. Intervāla starts (brīvajā stilā, S10, V10 klasiskais solis).  

 3. posms – 10.02. Intervāla starts (klasiskais solis).  

 4. posms – 10.03. Intervāla starts (brīvajā stilā, S10, V10 klasiskais solis). 

 

Rīkotājs  
Fischer Slēpošanas centrs un Siguldas novada Dome.  

Galvenais tiesnesis – Jānis Lazdāns.  

 

Sacensību dalībnieki  
Sacensībās piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu komandas.  

 

Dalībnieku grupas:  
1. S10 - 2006.-2007. g. dz.  

2. V10 - 2006.-2007. g. dz.  

3. S12 - 2004.-2005. g. dz.  

4. V12 -2004.-2005. g. dz.  

5. S14 - 2002.-2003. g. dz.  

6. V14 -2002.-2003. g. dz.  

7. S16 - 2000.-2001. g. dz.  

8. V16 - 2000.-2001. g. dz.  

9. S18 - 1998.-1999. g. dz.  

10. V18 -1998.-1999. g. dz.  

Sacensībās atļauts piedalīties 1997. gadā dzimušajiem skolēniem. Nepieciešama izziņa no 

skolas, ka skolnieks nav palicis uz otru gadu un, ka ir attiecīgās skolas skolēns.  

 

Distanču garumi  

Distanču garumi 2., 3., 4. posmam.  

S12, S10, V10   700m  

V12, S14   1,2km  

V14, S16   2,4km  

V16, S18   3,6km  

V18    4,8km  



Vērtēšana  
Dalībnieki tiek vērtēti noteiktajās vecuma grupās. Grupas kopvērtējumu aprēķina, 

summējot katrā posmā iegūtos punktus. Katras grupas uzvarētājs saņem 1000 punktus. 

Katrai nākamajai vietai punktus aprēķina, uzvarētāja laiku dalot ar konkrētās vietas 

uzrādīto laiku.  

 

Skolu kopvērtējumā tiek vērtēta četru grupu labāko rezultātu summa, ko sastāda divi 

labākie rezultāti katrā vecuma grupā.  

 

Pieteikumi un reģistrācija  
Dalībnieku reģistrācija, aizpildot online formu www.ba2.lv 

Reģistrācijas beigu termiņš katram posmam iepriekšējā dienā līdz plkst. 15:00.  

 

Apbalvošana  
Katra posma katras grupas 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un sponsoru 

balvām. Kopvērtējuma grupu uzvarētāji 1. – 3. vietu ieguvēji saņem kausus, diplomus, 4. 

– 6. vietu ieguvēji - diplomus. Skolu kopvērtējumā 1. vieta saņem dāvanu karti 1500.00 

EUR apmērā FISCHER slēpošanas inventāra iegādei, 2. un 3. vietas – 10 BRIKO Maplus 

balvas.  

 

Dalības maksa  
Dalības maksa katram dalībniekam par vienu posmu – 2,50 EUR (dalības maksa tiek 

izmantota trases iekārtošanai, tiesāšanai, rezultātu apstrādei, medaļām, kausiem, 

diplomiem, auzu pārslu putrai, tējai). Maksa veicama sacensību dienā Fischer slēpošanas 

centra kasē vai izrakstot skolai rēķinu.  

 

Serviss  

Sacensību centrā darbosies slēpju serviss un FISCHER slēpju noma. Katram dalībniekam 

dalības maksā ietilpst auzu pārslu putra un tēju. Sacensību centrā darbojas WC, kafijas un 

uzkodu automāti. Par papildus samaksu iespējamas dušas un sauna. 

 

Informācija  
Papildus informācija pa e-pastu: fcs@sigulda.lv vai pa tālr. 67970262  

www.ba2.lv; www.patrol.lv; www.infoski.lv, www.siguldassports.lv 

http://www.ba2.lv/

