
Meitenes, 
sievietes 

Jaunieši, 
vīrieši 

Dzimšanas gads Prologs Iedzīšana 
Dalībnieku skaits 
distancē, pēc 1. 
izslēgšanas apļa 

S12 V12 1999. un jaunāki 0,6km 30,4km 4 

S14 V14 1997.-98. g.dz. 0,6km 40,4km 5 

S16 V16 1995.-96. g.dz. 0,6km 50,4km 6 

S18  V18 1993.-94. g.dz. 0,6km 50,4km 6 

 S V 1972.-1992.g.dz. 
 

0,6km 60,4km 7 

S40 V40 1971.-1962. 0,6km 60,4km 7 

 V50 1961 un vecāki 0,6km 60,4km 7 

 

2011. gada 31. marts :: Slēpošanas-biatlona komplekss „Priekuļi” 
PROGRAMMA 

līdz 1745 – iepriekš pieteikto dalībnieku starta numuru saņemšana 
1800 – PROLOGS (~600m) 
Grupu starta secība - S12, S14, V12, V14, S16, S18, S40 V16, V18, V, V40, V50 
1830 – „IZSLĒGŠANAS SACENSĪBAS” (400m aplis) – provizoriskie starta laiki  
(starta laiki var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita pa vecuma grupām)  
 18:30 S12,  

18:35 V12 
18:40 S14 
18:50 V14 
19:00 S16 
19:10 V16 
19:20 S18 
19:30 V18 
19:40 S 
19:50 V 
20:00  S40 
20:10  V40 
20:20  V50 

20:30 Noslēgumā tēja un pīrāgi visiem dalībniekiem 

Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv ne vēlāk kā līdz 31. marta plkst. 1500.  

Dalības sacensībās ir bez oficiālās maksas. Dalībniekiem būs iespējams veikt ziedojumus Japānas 11. martā 
zemestrīcē cietušajiem. Visi savāktie līdzekļi tiks ieskaitīti Japānas Sarkanajam Krusta organizācijai. Vairāk 
informācija par ziedošanas iespējām - www.lv.emb-japan.go.jp/latvian/temp/earthquake_donation.html  

http://www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv/
http://www.lv.emb-japan.go.jp/latvian/temp/earthquake_donation.html


NOTEIKUMI 

Sacensības notiek brīvajā stilā 
PROLOGS notiek ar intervāla startu ik pēc 20 sek.  
IZSLĒGŠNAS SACENSĪBĀS Dalībnieki tiek nostādīti startam pēc prologa rezultātiem. Startam tiek pielaisti visi prologa 
dalībnieki. 1.-8.v pēc prologa tiek nostādīti pa vienam pēc „formulas starta”, pārējie no 9.v. uz leju tiek nostādīti „viļņveida” 
startā uz vienas starta līnijas. 

Ja grupā ir mazāk kā 5 dalībnieki, tad IZSLĒGŠNAS SACENSĪBĀS grupa tiek apvienota tuvāko vecuma grupu (līdz S/V18 -uz 
augšu, S/V 40-50 – uz leju). IZSLĒGŠNAS SACENSĪBĀS gala rezultāti tiek publicēti atsevišķi pa vecuma grupām. 

Pēc katra iedzīšanas apļa, pēdējais dalībnieks tiek „izslēgts”, lai distancē paliek tikai 5 dalībnieki (6 - grupām, kas slēpo 5 
apļus; 7- grupām, kas slēpo 6 apļus). Katrā nākamajā aplī tiek „izslēgts” pa 1 atpalicējam, līdz pēdējā aplī trasē dodas tikai 3 
ātrākie dalībnieki, kas pēdējā aplī sadala 1.-3. vietu grupā. 

Vispārējie ierobežojumi: Ārpus sava starta aizliegts slēpot pa sacensību trasi. Dalībnieki, kas atrodas sacensību trasē ārpus 
sava starta laika var tikt diskvalificēti bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Protesti: Protesti netiek pieņemti ne mutiski, ne rakstveidā. 

Nostādīšanas kārtība IEDZĪŠANAS startam 

 

Attālums starp starta līnijām ~ 2m 


