
Latvijas Slēpošanas savienības 
NOLIKUMS

2011. gada Latvijas Čempionātam distanču slēpošanā 
pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem.  

1. Sacensību organizators.
 
1.1. 2011. gada Latvijas Čempionātu distanču slēpošanā pieaugušajiem, junioriem un 

jauniešiem   (turpmāk tekstā- Sacensības) organizē Latvijas Slēpošanas Savienība 
(LSS) sadarbībā ar attiecīgo čempionāta posmu tehniskajiem organizatoriem. 
Sacensību tehnisko organizāciju par katru posmu, uz līguma pamata abpusēji 
vienojoties, LSS nodod Sporta klubam, pašvaldībai vai kādai citai organizācijai. 

1.2. Sacensības vienlaikus ir Starptautiskās slēpošanas federācijas (FIS) kalendāra 
sacensības, izņemot 3. posmu.

1.3. Sacensības tiek organizētas un norisinās saskaņā ar FIS noteikumiem, saskaņā ar 
noslēgtajiem līgumiem un ņemot vērā šajā nolikumā minētos nosacījumus.

2. Sacensību laiks, vieta, distances un atbildīgā organizācija. 

2.1. 2011.gada Latvijas Čempionāts (LČ) pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem notiek:

1.posms 15.-16.01.2011. Priekuļi, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, biedrība 
“Rollertour”
Intervāla starts – F īsā distance FIS ranga sacensība
Intervāla starts – C īsā distance FIS ranga sacensība 

2.posms 19.-20.02.2011. Vietalva, SK “Vietalva”
Sprints – C FIS ranga sacensība
Masu starts F FIS ranga sacensība

3.posms 05.-06.03.2011. Alūksne, Alūksnes sporta apvienība
Komandu sprints C( V10,S10 grupām patruļas brauciens)
Stafetes - C+F+F

4.posms 12.-13.03. 2011. Madona, Madonas pašvaldība
Sprints – F FIS ranga sacensība 
Intervāla starts  C garā distance FIS ranga sacensība

2.2. Par sacensību pārcelšanu vai atcelšanu tiek paziņots LSS mājaslapā līdz attiecīgās 
nedēļas trešdienas plkst. 18.00.

2.3. Konkrēto posmu distanču sadalījums pa grupām noteikts pielikumā. 

3. Dalībnieki, startēšanas kārtība un rezultātu vērtēšana.

3.1. Sacensībās var startēt ikviens Latvijas iedzīvotājs saskaņā ar LSS Licenzēšanas 
nolikumu (skat. www.infoski.lv).

3.2. Dalībniekam S/V18 – SV21 grupās, kurš startē FIS sacensību vērtējumā reģistrācijas 
brīdī ir jābūt  aktīvam FIS kodam. FIS kodu ir jāpiesaka  LSS ne vēlāk kā līdz 2010. 
gada 25. decembrim.

3.3. Sportists var startēt samaksājot noteikto starta naudu LSS noteiktajā kārtībā.
3.4. Sacensību dalībniekiem tiek fiksēti apļu kontrollaiki.
3.5. Stafetes slēpojumā vienu grupu veido S21, S20 un V21, V20 grupu dalībnieki. 
3.6. Sportists drīkst startēt tikai vienas grupas stafešu un komandu sprinta slēpojumos.
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3.7. V/S18 un V/S20 grupu sportisti un atbilstošu vecuma grupu veterāni startē kopējā 
konkurencē ar V/S21E grupas sportistiem vienā starta vilnī un FIS punkti tiek 
aprēķināti kopējā protokolā, bet LČ rezultāti tiek vērtēti atsevišķi pa vecuma grupām.

3.8. FIS sacensību vērtējumā tiek veidots atsevišķs finiša protokols, kurā tiek iekļauti tikai 
tie sportisti, kuriem reģistrācijas brīdī ir bijis aktīvs FIS kods.

3.9. U16 un jaunāku grupu sportistiem nav atļauts startēt citās jauniešu grupās, izņemot 
stafetes, kur dalībnieks drīkst startēt vienu vecuma grupu augstāk.

3.10. Veterānu grupu sportistiem  nav atļauts startēt citās veterānu grupās.
3.11. Veterānu vai jauniešu grupu dalībnieki, kuri distanču garumi sacensībās ar individuālu 

startu sakrīt ar FIS sacensību distanču garumiem, un kuri pieteikušies FIS sacensībām, 
startē savā grupā un viņu rezultāts tiek iekļauts FIS sacensību protokolā. 

3.12. Reģistrējoties sacensībām ir jānorāda sportista pārstāvētais klubs un sporta skola (ja 
sportists ir tās audzēknis). Ja klubs - sporta skola vai sporta skola netiek norādīts, tiek 
pieņemts, ka sportists ir pieteicies kā individuālais dalībnieks. Sporta klubu sezonas 
laikā nedrīkst mainīt.

3.13. Drīkst pieteikt jauktās komandas (komandā dalībnieki drīkst būt tikai individuālie 
dalībnieki, kuri nav iepriekš pieteikti no kluba vai sporta skolas) startam komandu 
sprintā un stafetēs. 

3.14. Ja no kluba ir vairākas komandas – tās jānumurē ranga kārtībā. Veidojot starta sarakstu 
stafetēs un komandu sprintā vispirms tiek izlozētas klubu pirmās komandas, tad otrās 
komandas utt.

3.15. Ja vienā starta vilnī startē vairāku vecuma grupu stafešu komandas, un viņām ir viens 
distanču garums, tad tiek veidots kopējs protokols, kurā norādītas komandu vietas arī 
katrā atsevišķā vecuma grupā. 

3.16. Sprinta sacensībās sprinta sacensību formulu nosaka sacensību tiesnesis (FIS grupā 
kopā ar galveno TD un nacionālo TD) atkarībā no dalībnieku skaita. 

3.17. Sprinta sacensībās dalībnieku vietas LČ vērtējumā tiks noteiktas ranga kārtībā pēc 
sacensību gala rezultātiem.

3.18. Sprinta sacensībās V/S 10 grupās pēc kvalifikācijas ir tikai A un B fināli.

4. Sacensību vadība un uzraudzība.

4.1. Sacensību direktoru, galveno tiesnesi, nacionālo TD un sekretāru apstiprina LSS 
valde. Konkrēto sacensību galvenie tiesneši nosaka konkrēto sacensību tiesnešu skaitu, 
ieceļ viņus, atceļ no amata un uzrauga viņu darbību. 

4.2. Individuālo sacensību posmu tehnisko uzraudzību veic FIS tehniskais delegāts (TD) 
un nepieciešamības gadījumā arī nacionālais tehniskais delegāts (NTD).

4.3. LSS pēc katra sacensību posma ievieto LSS mājas lapā TD ziņojumu par sacensībām.
4.4. Vismaz divas nedēļas pirms sacensību konkrētā posma LSS mājas lapā tiek publicēta 

sacensību konkrētā posma programma, kurā tiek norādīti pārstāvju sanāksmju laiki.
4.5. 10 minūtes pirms starta un līdz sacensību noslēdzošā dalībnieka finišam aizliegts 

slēpot pa sacensību distanci, dalībnieki, kas to neievēro var tikt diskvalificēti 
konkrētajā sacensību dienā, bet klubam tiek noteikta soda nauda Ls 20 apmērā, kas 
jāsamaksā līdz nākošajai sacensību dienai. Lēmumu pieņem sacensību žūrija un tas 
nav pārsūdzams. Sacensību laikā sportisti var slēpot tikai iesildīšanās aplī, kas ir 
iepriekš norādīts trases shēmā.

5. Pieteikumi.

5.1. Pieteikšanās sacensībām notiek ar LSS mājas lapas starpniecību ne vēlāk kā līdz plkst. 
1200 iepriekšējā dienā pirms attiecīgā posma pirmās sacensību dienas. Ievadot 
dalībnieka informāciju elektroniskajā formā pirmoreiz sezonas sākumā, viņa dati tiek 
reģistrēti dalībnieku datu bāzē un nākošajā reģistrācijas brīdī parādās automātiski.

5.2. FIS sacensību dalībniekiem pieteikumi jāiesniedz atbilstoši FIS noteiktajai kārtībai.
5.3. Tehnisku iemeslu dēļ, minētajā termiņā, pieteikumu var iesūtīt  uz sacensību 

programmā norādīto e-pastu, pievienojot pielikumā aizpildītu elektronisko veidlapu, 
obligāti pārliecinoties par e-pasta saņemšanu.

5.4. Pieteikums netiks pieņemts, ja tas nesaturēs visas elektroniskajā formā pieprasītās 
ziņas.
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5.5. No vienas organizācijas pieteikumu uz vienām sacensībām var iesniegt  tikai viena 
atbildīgā persona, ko pilnvaro attiecīgā organizācija, vai dalībnieks personīgi.

5.6. Par dalībnieku veselības stāvokli un tehnisko un fizisko sagatavotību ir atbildīga 
pieteikumu iesniegušā organizācija vai pats dalībnieks.

6. Dalībnieku reģistrācija. 

6.1. Dalībnieku reģistrācijas apstiprināšanu, numuru saņemšanu veic sacensību 
pieteikumā norādītais pārstāvis vai pats dalībnieks sacensību vietā.

6.2. Veikt papildus reģistrāciju sacensību dienā iespējams tikai disciplīnās ar kopēju 
startu, ja to atļauj konkrētas sacensību vietas tehniskie apstākļi, samaksājot dubultu 
starta naudu, bet starta kārtība šiem dalībniekiem nevar radīt priekšrocības.

6.3. Intervāla startā papildus reģistrēties var tikai tad, ja tiek aizvietots tā paša vecuma 
grupas dalībnieks no tās pašas komandas.

6.4. Papildus reģistrācija nenotiek FIS grupā.
6.5. Atļauts aizvietot saslimušu dalībnieku komandu sprintā un stafetēs.

7. Dalības maksa un citi maksājumi

7.1. Dalības maksa:
7.1. S10, V10 grupās dalības nauda nav jāmaksā
7.2.  S12,V12, S14, V14, S16, V16, S18, V18 grupās – Ls 2 par katru sacensību distanci.
7.3. S20, V20, S, V un veterānu grupās – Ls 4 par katru sacensību distanci.
7.4. Šī maksa attiecas arī uz katru dalībnieku stafetēs un komandu sprintā.
7.5. Čipu nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā dalībniekam jāmaksā soda nauda Ls 30 

apmērā.
7.6. Numuru nozaudēšanas gadījumā klubam vai individuālajam sportistam jāsamaksā 

soda Ls 15 apmērā.
7.7. Ja numurs vai čips netiek atgriezts vienas stundas laikā pēc sacensību pēdējā 

dalībnieka finiša konkrētajā sacensību dienā, individuālajam dalībniekam vai klubam 
jāmaksā sods Ls 10 apmērā.

8. Protesti.

8.1. Protestus iesniedz konkrēto sacensību galvenajam tiesnesim 15 minūšu laikā pēc 
provizorisko rezultātu paziņošanas.

8.2. Protestam pievieno Ls 15 depozīta naudu, kura tiek atgriezta tikai protesta 
apmierināšanas gadījumā). 

8.3. Šos protestus LČ vērtējumā izskata un lēmumus pieņem LSS sacensību žūrija ar 
balsu vairākumu (LSS pārstāvis, galvenais tiesnesis, sacensību sekretāre), bet FIS 
sacensību grupu vērtējumā FIS sacensību žūrija (LSS pārstāvis, galvenais tiesnesis, 
galvenais TD).

9. Apbalvošana.

9.1. LČ vērtējumā ar diplomiem un medaļām tiek apbalvoti tikai Latvijas pilsoņi un 
Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji:

9.2. 1.-3. vietas ieguvēji:
9.3. V/S21 grupās tiek apbalvoti ar LSS Latvijas Čempionāta lielajām medaļām un 

diplomiem
9.4. V/S 20 un veterānu grupās ar LSS Latvijas Čempionāta vidējām medaļām un 

diplomiem.
9.5. Jauniešu grupās – ar LSS Latvijas Čempionāta mazajām medaļām un diplomiem.
9.6. Ja distanču garumi ir identiski Jauniešu un Veterānu grupu sportisti saņem balvas arī 

V/S21E grupā, bet V/S 18 grupas sportisti arī V/S 20 grupā. Citos gadījumos veterānu 
un jauniešu grupās dalībnieki tiek apbalvoti tikai savā grupā.

9.7. Visi finišējošie V10,S10  vecuma grupu dalībnieki saņem pārsteiguma balviņas.
9.8. Ārzemju sportisti, kuri izcīnījuši godalgotās vietas katrā konkrētajā vecuma grupā 

netiek apbalvoti ar LČ medaļām, bet var tikt apbalvoti ar pašu organizatoru  
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nodrošinātām balvām kopējā konkurencē. Tādā gadījumā balvu nesaņem attiecīgais 
LSS Latvijas Čempionāta godalgotās vietas ieguvējs.

9.9. FIS sacensību grupu 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām un diplomiem.
9.10. Latvijas čempionāta rezultāti tiek ņemti vērā veidojot Latvijas rangu, kurš tiek 

veidots saskaņā ar Latvijas distanču slēpošanas ranga nolikumu. Latvijas rangs tiek 
ņemts vērā veidojot Latvijas izlašu komandas.

10. Reklāmas izvietošana sacensībās.

10.1. Visa iespējamā reklāmas izvietošana šajā laikā obligāti jāsaskaņo ar LSS. Ekskluzīvas 
reklāmas izvietošanas tiesības sacensību laikā pieder LSS.

10.2. Gadījumā, ja LSS biedrs pārkāpj reklāmas izvietošanas noteikumus, sportisti, kuri 
pārstāv šo LSS biedru, var netikt pielaisti pie dalības sacensībās. 

11. Apdrošināšana.

11.1. Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām. 
Dalībnieki vai organizācija, kas pieteikusi dalībnieku, ir atbildīga par dalībnieku 
veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

12. Paskaidrojumi.

• C - klasiskais stils; F - brīvais stils; 
• MS - masu starts
• K.sp. – komandu sprints

13. Dažādi.

13.1. Neparedzētos gadījumus jautājumus izlemj sacensību žūrija un komandu pārstāvji.
13.2. Savlaicīgi piesakoties sacensību laikā būs iespēja izmantot slēpju sagatavošanas 

pakalpojumus, kurus sniegs LSS LČ partneri par maksu.
13.3. Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot organizatoru norādījuma zīmēm.
13.4. Ar trasi pirms sacensībām varēs iepazīties sacensību konkrētā posma programmā 

norādītajos laikos.
13.5. Sacensību dalībniekiem tiks nodrošināta silta tēja attiecīgā stadiona sektorā, bet pēc 

finiša garo distanču slēpojumos – putra ar ievārījumu.
13.6. Konkrētās sacensību dienas laureātiem ir pienākums piedalīties apbalvošanas 

ceremonijā un pēc sacensībām organizatoru rīkotajās preses konferencēs.
13.7. Ja sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvis, iepriekš savlaicīgi nepaziņojot attaisnojošu 

iemeslu sacensību organizatoriem, neierodas uz apbalvošanu, tas nesaņem balvu, 
medaļu un diplomu. 

13.8. Naktsmītņu, dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus sedz paši sportisti vai 
komandējošā organizācija.

14. Nolikuma spēks un tā grozīšana.

14.1. Šis nolikums ir spēkā 2010./2011. gadu ziemas sezonā.
14.2. Šo nolikumu ir tiesīga grozīt LSS valde.
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