
 

Latvijas čempionāts rollerslēpošanā  2013”
 

Klasiskais stils ( Intervāla starts)

SACENSĪBU PROGRAMMA

Vieta: Sporta bāzes „Smecersils”, Madona

Laiks: 2013. gada 20. jūlijs

9:00 – 10:30 Iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana

9:00 -10:30 Oficiālie treniņi

10:30 Pārstāvju sanāksme

STARTA LAIKI UN DISTANCES

11:00

V12 2km (1km + 1km)

S14 2km (1km + 1km)

S12 2km (1km+ 1km)

11:20

V14    4km (2 x 2km)

S16     4km (2 x 2km)

11:50 3. starta grupa:

V16   6km (3 x 2km)

SE      6km (3 × 2km)

S18    6km (3 × 2km)

12:30 4. starta grupa:

VE     10 km (5 × 2km)

V18   10 km (5 × 2km)

V40    6km (3 × 2km)

14:30 APBALVOŠANA

Reģistrācija: Iepriekšēja reģistrācija jāveic internetā www.infoski.lv līdz 19.07.2013. plkst. 12:00! . Transpondenti rezultātu
elektroniskai fiksēšanai tiek izsniegti 10min pirms starta.

 

Sacensību noteikumi:

• Sportisti var trenēties pa trasi tikai oficiālo treniņu laikā

• Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ja dalībnieks finišē bez aizsargķiveres, viņš tiek
diskvalificēts. Ieteicami arī cimdi un aizsargbrilles.



diskvalificēts. Ieteicami arī cimdi un aizsargbrilles.

• Klasiskā stila distancē atļauts izmantot klasiskā soļa rollerslēpes, kuras aprīkotas ar melnās gumijas riteņiem. Riteņu izmēri
platumā ≥ 44mm( un lielāks); riteņu diametrs ø ≤ 75mm(un mazāks).

• Marķētā starta/finiša koridorā nedrīkst mainīt savu braukšanas joslu, aizšķērsot ceļu konkurentam.

• Pirms sacensībām notiek rollerslēpju tehnisko parametru pārbaude un marķēšana.

• Dalībniekiem, kuriem nav klasiskā soļa rollerslēpes, tiks piedāvātas to īrēšanas iespējas par simbolisku maksu iepriekš
piesakoties pie “Ski-Go”pārstāvja( tel.+37126666875, Mārtiņš Jakovičs).

• Sacensību dalībniekiem ir jādod ceļš ātrāk braucošiem pēc 1. pieprasījuma.

• Aizliegts trasē šķērsot/bloķēt ceļu citam dalībniekam! Dalībniekam braucot trasē ir jārīkojas tā, lai viņš neradītu draudus cita
(blakus vai aizmugurē esoša) dalībnieka drošībai.

• Par klasiskā stila neievērošanu dalībnieki var tikt diskvalificēti.

• Sacensību dalībniekiem jāapzinās iespējamais risks, kas saistīts ar piedalīšanos sacensībās un jāatbild par sagatavotību,
veselību un inventāra atbilstību, ko tas apliecina ar parakstu saņemot dalībnieka numuru. Ja dalībnieks ir jaunāks par 18
gadiem, tad atbildību uzņemas vecāks (aizbildnis), oficiālais komandas pārstāvis.

• APBALVOŠANA: Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Latvijas slēpošanas savienības medaļām un diplomiem.

• SACENSĪBAS ORGANIZĒ:  Latvijas slēpošanas savienība sadarbībā ar Madonas BJSS.

• SACENSĪBAS ATBALSTA: Kompānija SKI-GO” un A-Madona

• GALVENAIS TIESNESIS: Dainis Vuškāns

• GALVENAIS SEKRETĀRS: Mārtiņš Brīze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




