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FANS TAUTAS SLĒPOJUMS 2014 

NOLIKUMS 
 
Organizē 

Latvijas Slēpošanas savienība (LSS) sadarbībā ar veikalu tīklu „Fans”.  
Galvenais sacensību tiesnesis Juris Mikulens tel. 29111150. 

  
Laiks un vieta 

Sacensības notiek sekojošās vietās un laikos: 
2014. gada 12. janvāris Madona, Smeceres sila slēpošanas un biatlona bāzē 
2014. gada 16. februāris Priekuļos, Cēsu olimpiskā centra slēpošanas biatlona bāzē 
2014. gada 16. marts Vietalva, Maiļu slēpošanas bāzē 

 
Sacensību veids 
 Sacensības notiek brīvajā stilā ar kopēju startu. 
 

Dalībnieku grupas 
V – vīrieši 1984. gadā dzimuši un jaunāki 
S – sievietes 1984. gadā dzimušas un jaunākas 
V30 – vīrieši 1983. – 1974. gadā dzimuši  
S30 – sievietes 1983. – 1974. gadā dzimušas 
V40 – vīrieši 1973. – 1964. gadā dzimuši 
S40 – sievietes 1973. – 1964. gadā dzimušas 
 
Svarīgi! Sacensībās nevar piedalīties sportisti kas iepriekšējā (2012./2013. gada) 
sezonā ir vērtēti LSS rangā (piedalījušies LSS Latvijas čempionāta posmos), vai 
Latvijas Biatlona federācijas rangā (Latvijas čempionāta vai kausa posmos). 

 
Distances 

Madona, 12. janvāris  10km vīriešiem, 5km sievietēm 
Priekuļi, 16. februāris  10km vīriešiem, 5km sievietēm 
Vietalva, 16. marts  10km vīriešiem, 5km sievietēm 

  
Programma un starta kārtība 
 Katra pasākuma programma un  starta kārtība tiek publicēta www.infoski.lv ne vēlāk 
kā divas dienas pirms konkrētā slēpojuma datuma.  
 
Pieteikumi 

Iepriekšēja tiešsaistes (online) pieteikšanās www.infoski.lv vai www.fans.lv, kā arī  
Fans veikalos. Pieteikšanās tiešsaistē noslēdzas dienu pirms konkrētajām sacensībām 
(sestdien) plkst. 16:00.  

 
Dalības maksa  

Piesakoties līdz posma programmā norādītajam termiņam – Eur 3,00. 
Piesakoties sacensību dienā – Eur 15,00. 
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta. 
Sacensību pārcelšanas gadījumā iemaksātā dalības maksa saglabājas uz nākošo 

posmu! 
  

http://www.infoski.lv/
http://www.infoski.lv/
http://www.fans.lv/
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Apbalvošana 
 Fans dāvanu kartes visām vecuma grupām: 

1. vieta - Eur 50,00 
2. vieta - Eur 30,00 
3. vieta - Eur 20,00 
Kā arī veicināšanas balvas no FANSPROSPORT. 
 
Katras grupas kopvērtējums sezonas beigās tiks apbalvots ar kausu. 

 
Informācija 

 Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks.  

 Par bērnu veselības stāvokli atbild viņu vecāki vai personas, kas viņu pavada. 

 Masu startā visas vīriešu grupas tiek nostādītas kopējā starta koridorā priekšā 
sieviešu grupām. 

 Startā pirmie ~30m līdz marķētai atzīmei dalībniekiem ir jāveic stumjoties ar nūjām 
(bezsolī). 

 Distancē ir jādod ceļš ātrāk slēpojošiem pēc pirmā pieprasījuma. 

 Ja dalībnieks neveic marķētu distanci, viņš var tikt diskvalificēts bez brīdinājuma. 

 Protesti par citu sportistu rīcību sacensību laikā un/vai sacensību rezultātiem tiek 
pieņemti rakstveidā, pievienojot iespējamos lietišķos pierādījumus (attēlus, video, 
trešo personu liecības) ne vēlāk kā 15 minūtes pēc neoficiālo rezultātu izlikšanas, 
sacensību sekretariātā iemaksājot depozītu Eur 30,00. 

 Protestus izskata sacensību žūrija. Protesta apmierināšanas gadījumā depozīta 
summa tiek atmaksāta. 

 Sacensību organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas sacensību programmā un 
sacensību trasē, par to paziņojot www.infoski.lv. 


