NOLIKUMS
FIS SACENSĪBAS ROLLERSLĒPOŠANĀ PIEAUGUŠAJIEM UN SACENSĪBAS
ROLLERSLĒPOŠANĀ JAUNIEŠIEM “SMECERES SILA BALVA”
(turpmāk tekstā – sacensības).
1.

SACENSĪBU ORGANIZATORS

1.1. Sacensības organizē Latvijas Slēpošanas federāciju (LSF) sadarbībā ar Sporta un Atpūtas
bāze “Smeceres Sils”un Madonas novada pašvaldību.
1.2. Sacensības tiek organizētas un norisinās saskaņā ar FIS* noteikumiem, ņemot vērā šajā
nolikumā minētās atkāpes.
* Starptautiskā Slēpošanas federācija (FIS) ir starptautiska slēpošanas un snovborda vadības
institūcija. Sacensības FIS statusā nozīmē to, ka tās ir iekļautas FIS kalendārā, tās tiek
aizvadītas pēc vienotiem FIS noteikumiem, to norisi uzrauga FIS tehniskais delegāts – tas viss
nodrošina iespēju savstarpēji salīdzināt Pasaulē notiekošās sacensības un tajās startējošo
sportistu līmeni vienam pret otru.
2.

SACENSĪBU LAIKS, VIETA UN DISTANCES
27.06.2020. - Madona, Sporta un atpūtas bāze “Smeceres Sils”
Distance – Sprints F brīvajā stilā
11:00 – Kvalifikācija 1,1 km Sprints F (grupas startē šādā secībā V, S, V16, S16, V14, S14)
12:00 – Starts 800 m Sprints F jauniešu grupām V12, S12
12:15 – Starts 400 m Sprints F bērnu grupām V10, S10
12:30 – Fināli (1/4, 1/2, A fināls) 1,1 km Sprints F FIS grupām S, V
14:00 – Fināli (1/2, A fināls) 1,1 km Sprints F grupām S16, V16, S14, V14
14:45 – Apbalvošanas ceremonija
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V

2003. gadā dzimuši un vecāki

1,1 km (FIS)*

Sievietes

S

2003. gadā dzimušas un vecākas

1,1 km (FIS)*
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2004.-2005. gads

1,1 km

Jaunietes

S16

2004.-2005. gads

1,1 km

Jaunieši

V14

2006.-2007. gads

1,1 km

Jaunietes
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2006.-2007. gads

1,1 km

Jaunieši

V12

2008.-2009. gads

800 m (2x400 m)

Jaunietes

S12

2008.-2009. gads

800 m (2x400 m)

Bērni

V10

2010. gadā dzimuši un jaunāki

400 m

Bērni

S10

2010. gadā dzimušas un jaunākas 400 m
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3.

SACENSĪBU NOTEIKUMI

3.1. FIS sacensību ieskaitē var startēt atbilstoši FIS noteikumiem.
3.2. Lai izcīnītu FIS punktus, dalībniekam ir nepieciešams aktīvs FIS kods. Šiem sportistiem līdz
pieteikumu iesniegšanai nepieciešams aktivizēt FIS kodu Latvijas Slēpošanas Federācijā.
3.3. Dalībnieki, kuriem, startējot FIS statusa sacensībās, nav aktīva FIS koda, netiks pielaisti
sprintu finālu braucienos, tiks izņemti no FIS statusa sacensību rezultātiem pirms to
publicēšanas FIS mājas lapā, kā arī nesaņems FIS punktus.
3.4. Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto nostiprinātas aizsargķiveres un
aizsargbrilles! Ja dalībnieki finišē bez vai ar nenostiprinātu aizsargķiveri, viņš tiek
diksvalificēts. Par iespēju nelietot aizsargbrilles paziņo sacensību žūrija. Šāds lēmums var tikt
pieņemts gadījumos, ja laikapstākļu dēļ, lietojot aizsargbrilles, tiek apgrūtināta redzamība.
3.5. Atļauts
startēt
ar
rollerslēpēm,
kuru
parametri
ir
sekojoši:
- V10-V16 un S10-S16 grupās: riteņu diametrs ≤ 75mm; platums ≥ 30mm, rāmja garums ≥
530mm;
- FIS V, S grupās: riteņu materiāls – melnās gumijas (vai PU treniņu riteņi, kuru cietība nav
lielāka par 80 šorām), diametrs ≤ 100mm; rāmja garums ≥ 530mm. Ja ir nepieciešams,
organizators var nodrošināt dalībnieku ar Ski-Go No.3 (100x24mm) melnās gumijas ritentiņiem
(bez gultņiem, distanceriem, skrūvēm).
3.6. Intervāla starta sacensībās dalībniekiem ir jādod ceļš ātrāk braucošiem pēc 1. pieprasījuma.
3.7. Sprinta sacensības V, S, V16, S16, V14, S14 vecuma grupās sākas ar kvalifikācijas
braucieniem kā individuālās sacensībās. Dalībniekiem katrai vecuma grupai starts notiek ik
pēc 15 sekundēm.
3.8. V, S vecuma grupām izlēgšanas sacensībās finālos piedalās 30 sportisti, kas uzrādījuši
ātrākos kvalifikācijas laikus. Ceturtdaļfinālā ir 5 braucieni pa 6 dalībniekiem katrā, pusfinālā
tiek ātrākie 2 no katra ceturtdaļfināla un 2 sportisti no 3. ceturtdaļfinālu 3. vietām ar ātrākajiem
laikiem kvalifikācijā, saskaņā ar ICR 325.4.2.5. A finālā iekļūst abu pusfinālu 3 ātrākie sportisti.
3.9. V16, S16, V14, S14 vecuma grupām izlēgšanas sacensībās (pusfinālos un A finālā) piedalās
12 sportisti, kas uzrādījuši ātrākos kvalifikācijas laikus. Katrā pusfinālā tiek 6 sportisti. A finālā
iekļūst katras grupas abu pusfinālu 3 ātrākie sportisti.
3.10. V12, S12, V10, S10 vecuma grupām ir 1 sprinta brauciens.
3.11. Sacensību laikā trase tiek slēgta 5 minūtes pirms katra starta, tā ir slēgta līdz sacensību
noslēdzošā dalībnieka finišam, šajā brīdī sacensību trasē drīkst atrasties tikai startējošie
dalībnieki.
3.12. Čipu vai starta numuru nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā dalībniekam jāmaksā soda
nauda – 20 eiro par numuru, 75 eiro par čipu.
4.

SACENSĪBU VADĪBA

4.1. Sacensību žūrija: Sacensību galvenais tiesnesis, FIS tehniskais delegāts un nacionālais
delegāts.
5.

PIETEIKUMI

5.1. Pieteikšanās sacensībām notiek ar Smeceres Sils mājas lapas (www.smeceressils.lv)
starpniecību ne vēlāk kā līdz piektdienai 26. jūnijam, plkst. 1500.
5.2. Par dalībnieku veselības stāvokli un tehnisko un fizisko sagatavotību ir atbildīga pieteikumu
iesniegušā organizācija vai pats dalībnieks.
6.

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
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6.1. Dalībnieku reģistrācijas apstiprināšanu, numuru saņemšanu veic sacensību pieteikumā
norādītais pārstāvis vai pats dalībnieks sacensību vietā.
6.2. Veikt papildus reģistrāciju sacensību dienā nav iespējams.
7.

DALĪBAS MAKSA

7.1. S10, V10 grupās – nav dalības maksas.
7.2. S12, V12, S14, V14, S16, V16 grupās – 3 eiro
7.3. S, V, grupās - 5 eiro
8.

PROTESTI

8.1. Protestus iesniedz konkrēto sacensību galvenajam tiesnesim 15 minūšu laikā pēc provizorisko
rezultātu izlikšanas sacensību sekretariātā. Protestus izskata, un lēmumus pieņem sacensību
žūrija.
9.

APBALVOŠANA

9.1. FIS sacensību ieskaitē, neatkarīgi no to pārstāvētās valsts, labāko 3 vietu ieguvējus apbalvo
ar kausiem un diplomiem, 4. līdz 6. vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem.
9.2. S10, V10, S12, V12, S14, V14, S16, V16 grupu ietvaros labāko 1.-3.vietu ieguvējus.
10.

FOTO UN PUBLICITĀTE

10.1. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video sacensību organizatori drīkst izmantot
pašreklāmas materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajām personām.
11.

APDROŠINĀŠANA

11.1. Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām.
11.2. Dalībnieki vai organizācija, kas pieteikusi dalībnieku, ir atbildīga par dalībnieku veselības un
nelaimes gadījumu apdrošināšan.
12.

INFORMĀCIJA

Gunārs | Tel.: 26396032 | e-pasts: gunars21@inbox.lv | www.smeceressils.lv
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