
Laikraksta„Stars” balvu izcīņa  

sprinta stafešu slēpošanā 
Mērķis un uzdevumi: 

1. Popularizēt distanču slēpošanu, kā veselīgu un atraktīvu sporta veidu, jauniešu un pārējo 

iedzīvotāju vidū. 

2. Noskaidrot ātrākos pārus komandu sprinta slēpojumā 

Vieta un laiks: 
Sacensības notiek 2014.gada 15.martā Madonā, sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”. 

No pulksten 9.30 līdz 10.30 – pieteikto komandu reģistrēšanās, numuru saņemšana 

       10.30 — pārstāvju sanāksme 

        11.00 —starts 

Dalībnieki: 
         Visi Latvijas un ārvalstu iedzīvotāji, kuri ir izteikuši vēlēšanos piedalīties un ir sameklējuši sev 

pārinieku  

    

 

 

 

 

 

 

 

1.  drīkst startēt arī pie vienu grupu vecākiem, izņemot pie V un S 90+ grupas nedrīkst startēt 

jaunāki. Zēnu un meiteņu komandas vērtē atsevišķi. Zēnu komandā drīkst startēt meitene.   

2. Pie V un S  drīkst startēt arī V un S 90+ grupas dalībnieki. 

3. Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienā komandā. 

4. V un S 90+ grupā komandas kopējai gadu summai jābūt ne mazākai kā 90 gadi. 

5. Sacensības notiek brīvajā stilā. 

Drošība. 
Par savu drošību un veselību atbild katrs dalībnieks pats par sevi 

Sacensību vadība: 
 Sacensības organizē laikraksta „Stars” redakcija, Madonas novada pašvaldība, SAB ”Smeceres sils”, 

Galvenais tiesnesis Gunārs Ikaunieks. 

Sacensību gaita: 

Komandas distancē dodas ar kopējo startu, 1 etapa startē pirmais  dalībnieks no komandas, 2.etapa otrais 

dalībnieks, un tā mainoties komandas dalībniekiem savā starpā pēc katra apļa, katrs dalībnieks veic 3 

etapus.  

Apbalvošana: 
 1.-3.vietas ieguvēji katrā grupā. 

Pieteikumi:Iepriekšējie komandu pieteikumi iesniedzami līdz 2014.gada 14. martam plkst. 12:00 – 

Sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”, vai pa e-pastu: arnis.smugais@inbox.lv, vai arī piesakoties 

sacensību dienā sekretariātā uz vietas. 

 

Dalības maksa:  
Piesakoties iepriekš dalības maksa  V, S  12; 15 grupām no komandas – 4 Eur., piesakoties uz 

vietas – 6 Eur. 

Piesakoties iepriekš dalības maksa V, S un V ,S 30+ grupām no komandas – 8 Eur., piesakoties 

uz vietas – 12 Eur. 

Dalības maksu sedz komandējošā organizācija vai arī komandas dalībnieki, nesamaksājot dalības 

maksu komanda netiek pielaista pie sacensībām. 

 

 

Nr. 

Pk. 

Vecuma grupa Dimšanas gadi Distances garums 

    

1. V; S - 12 2002 g un jaunāki 700m 

2. V; S - 15 1999g. – 2001 g. 1000m  

3. V; S  1984 g. – 1998 g. 1000m – 1200m 

4 V; S – 90 + 1983 g. un vecāki 1000m  


