
 

Tautas slēpojuma “Sigulda 2018” nolikums 
 
Mērķis un uzdevums 
- Popularizēt distanču slēpošanas sporta veidu iedzīvotāju vidū. 
- Noteikt ātrākos distanču slēpošanā dažādās vecuma grupās. 
- Piesaistīt jaunus klientus Fischer Slēpošanas centram. 
- Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu.  
 
Laiks un vieta 
2018. gada 17. februāris Fischer Slēpošanas centrs Siguldā, Puķu iela 4.  
 
Rīkotājs 
Fischer Slēpošanas centrs sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību. 
 
Sacensību veids  
Distances veicamas brīvajā stilā (ja sniega segas biezums atļaus būs arī klasikas sliede) 
ar kopēju startu. Vb un Sb slēpo klasiskajā stilā. 
 
Starta kārtība 
Starti: bērnu starts plkst. 10:40, 1. starts plkst. 11:00. , 2. starts plkst. 12:30,. 
Dalībnieki koridoros tiek stādīti numuru secībā, numuri tiek piešķirti pieteikšanās 
secībā grupas ietvaros. 
 
Dalībnieku grupas, distanču garumi un dienas kārtība (var mainīties, ņemot vērā 
dalībnieku skaitu grupās, kā arī laika apstākļus un sniega daudzumu): 
 
Reģistrācija no 9:00 
 
10:40 Bērnu grupas starts(400 m) 
Sb (meitenes 2008. g. un jaunākas) 
Vb (zēni 2008. g. un jaunāki) 
 
11:00(Kopējais starts) 
Vj(puiši 2000. – 2003. g.dz.)      9km (3x3km) 
Sj(meitenes 2000. – 2003. g.dz.)     9km (3x3km) 
V55(vīrieši 1963. g. un vecāki)     9km (3x3km) 
S35(sievietes 1983. – 1974. g.dz.)     9km (3x3km) 
S45(sievietes 1973. – 1964. g.dz.)     9km (3x3km) 
S55(sievietes 1963. g. un vecākas)     9km (3x3km) 
Vz(zēni 2004. – 2007. g.dz.)      6km (2x3km) 
Sm(meitenes 2004. – 2007. g.dz.)     6km (2x3km) 
 
12:30(Kopējais starts) 
VE(vīrieši meistaru grupa)      24km (6x4km) 
V20(vīrieši tautas grupa 1999. – 1984. g.dz.)    16km (4x4km) 
V35(vīrieši 1983. – 1974. g.dz.)     16km (4x4km) 
V45(vīrieši 1973. – 1964. g.dz.)     16km (4x4km) 
SE(sieviešu meistaru grupa)       20km (5x4km) 
S20(sievietes tautas grupa 1999. – 1984. g.dz.)   16km (4x4km) 
 
14.15 Apbalvošana 



 

 
Pieteikumi un reģistrācija 
Pieteikšanās www.siguldassports.lv vai uz vietas Fischer Slēpošanas centrā. 
 
Dalības maksa 
Piesakoties līdz 15.02.18. plkst. 15:00 – 9,00 eiro. Grupas Sj, Sm, S55, Vj, Vz, V55 grupās 
– 7,00 eiro. 
 
Piesakoties pēc 15.02.18. plkst. 15:00 un sacensību dienā – 12,00 eiro (Sj, Sm, S55, Vj, Vz, 
V55 grupās –9,00 eiro). 
 
Siguldas iedzīvotājiem reģistrācija ar Siguldas identifikācijas kartēm ar 10% atlaidi. 
 
Sb un Vb grupas startē bez maksas. 
 
Noteikumi 
 
Laika ņemšanas čipa nozaudēšanas vai nenodošanas gadījumā sods ir 50,00 eiro. 
 
Sacensību organizatori patur tiesības mainīt nolikumu un tajā esošo informāciju par to 
iepriekš informējot mājaslapā www.siguldassports.lv un facebook lapā: 
https://www.facebook.com/fischersleposanascentrs/  
 
Piedaloties sacensībās, dalībnieks automātiski piekrīt, ka fotogrāfijas un video materiāli 
var tikt publicēti dažādos sociālajos tīklos, mājaslapās un citos publiski pieejamos 
resursos. 
 
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta. 
 
Sacensību pārcelšanas gadījumā iemaksātā dalības maksa saglabājas. 
 
Apbalvošana 
1.- 3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un sadarbības partneru balvām; 
 
Informācija:  
Papildus informācija pa e-pastu: fsc@sigulda.lv vai pa tālruņiem 67970262 un 29118847. 
www.siguldassports.lv 
www.sigulda.lv  
www.ba2.lv 
www.infoski.lv 
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