
         
  
      

2013.g. Latvijas Čempionātam pieaugušajiem un Latvijas meistarsacīkstēm jauniešiem 
un  

senioriem distanču slēpošanā  
 

MADONA 9.-10.MARTS  
 

 
2013. gada 9. – 10. martā. 
Vieta: Slēpošanas un biatlona bāzē Smeceres sils 
Tehniskais rīkotājs - Sacensību tiešo organizāciju veic Madonas BJSS. Sacensības atbalsta LSS un 
Madonas novada dome. 
Sacensību galvenais tiesnesis: Dainis Vuškāns, tālr. 29721201  
 
2013. gada 9. martā – STAFETES 
Līdz 10.30 dalībnieku reģistrācija, starta numuru saņemšana 
9.00 līdz 10.50 trašu apskate, oficiālie treniņi 
10.30  Pārstāvju sanaksme(žūrijas ievēlēšana). 
11.00 Starts 
 
Starta secība pa grupām stafetēs. (klasika+klasika+brīvais ) 
 

N.P.K. Starts Grupa Dzimšanas gadi Distances 

1. 11.00 S12 2001.gadā dz. un jaun. 3x1km 

2. 11.20 V12 2001.gadā dz. un jaun. 3x2km 

3. 11.20 S14 1999-2000.gadā dzimušās 3x2km 

4. 11.50 V14 1999.-2000.gadā dzimuši 3x3km 

5. 11.50 S16 1997.-98gadā dzimušās 3x3km 

6. 11.50 S18 1995.-96.gadā dzimušās 3x3km 

7. 11.50 S20 un S21 1994.g.dz un vec. 3x3km 

8. 12.30 V16 1997-98..gadā dzimušie 3x5km 

9. 12.30 V18 1995.-96.gadā dzimuši 3x5km 

10. 12.30 V20 un V21 1994.g.dz un vec. 3x5km 

 
 
2013. gada 10. martā – Vidējās distances, intervāla starts klasiskajā stilā 
9.30  līdz   10.30  dalībnieku reģistrācija, starta numuru saņemšana 
10.00  līdz  10.55  trašu apskate, oficiālie treniņi 
10.30    Pārstāvju sanaksme(žūrijas ievēlēšana). 
 11.00   Starts (visām  grupām) 
Starta secība individuālajās distancēs klasiskajā stilā 

N.P.K. Grupa Dzimšanas gadi Distances 

11.00 S12 2001.g. dz. un jaun.  2.5km       (1 x 2.5 km) 

 S14 1999-2000.g. dz. 5km       (2 x  2.5 km) 

 V12 2001.g. dz.un jaun. 5km       ( 2 x 2.5 km) 

 S30+ 1983.g.dz 5km          ( 2 x 2,5 km) 

 V14 1999.-2000.g. dz. 7,5km        ( 3x 2,5 km ) 

 S16 1997.-98.g. dz. 7,5km        ( 3X 2.5 km) 

 V30+ 1983.g.dz 15km     (  3 x  5 km) 

 V18 1995.-96.g. dz. 20km     (  4 x 5 km) 

 V20 1993.-94.g. dz. 20km     (  4 x  5 km) 

 V21 1992.g. dz. un vec. 20km    (  4 x  5 km) 

 V16 1997-98..g. dz. 10km     (  2 x  5 km) 

 S18 1995.-96.g. dz. 10km     (  2  x  5 km) 

 S20 1993.-94.g. dz. 10km     ( 2  x  5 km) 

 SE 1992.g. dz. un  vec. 10km     ( 2  x 5 km ) 

 
 



 
 

 
 

SACENSĪBU NORISES KĀRTĪBA 
• Dalībnieki ir paši atbildīgi par iepazīšanos ar sacensību nolikumu, programmu un  
veicamo sacensību trasi. 
 
• Komandas pārstāvis vai individuālais dalībnieks ir atbildīgs par dalībnieka numuru 
un elektronisko transpondentu atgriešanu sekretariātā pēc sava starta. Ja dalībnieks  
nozaudē savu numuru viņš netiek pielaists pie turpmākām LSS organizētām  
sacensībām līdz ir nomaksājis soda naudu (Ls 10,- ). Sods par transpondenta  
sabojāšanu vai nozaudēšanu Ls 30. 
9.marts – Stafešu slēpojumā pirmo  un otro etapu dalībnieks veic klasiskajā solī ,  trešo etapu brīvajā 
solī. Stafeti nodod maiņas zonā dalībniekam piesitot ar roku.  Dalībnieki, kas izmanto slīdsoļa  
slēpošanas tehniku klasikā stila etapā var tikt diskvalificēti bez iepriekšēja brīdinājuma. Stafešu 
slēpojumā sacensībās dalībniekiem jādod ceļš ātrāk slēpojošam dalībniekam pēc 1. pieprasījuma,  
pat tad, ja trasē ir vairāk kā vienas klasiskā stila sliedes. 
 
10 marts - Intervāla starts klasiskajā stilā: Dalībnieki, kas izmanto slīdsoļa  
slēpošanas tehniku var tikt diskvalificēti bez iepriekšēja brīdinājuma. Intervāla starta  
sacensībās dalībniekiem jādod ceļš ātrāk slēpojošam dalībniekam pēc 1. pieprasījuma,  
pat tad, ja trasē ir vairāk kā vienas klasiskā stila sliedes. 
 
 
Vispārējie ierobežojumi: 
Ārpus sava starta laika dalībnieki var slēpot tikai pa iesildīšanas trasi, vadoties pēc  
norādēm un informācijas sacensību programmā. Dalībnieki, kas atrodas sacensību trasē 
ārpus sava starta laika var tikt brīdināti un tikt diskvalificēti. 
 
IZRAKSTS NO 2013.g. LSS LATVIJAS ČEMPIONĀTA NOLIKUMA 
 
• Sacensībās  var startēt  un LČ tituls izcīnīts ikviens Latvijas  Republikas  
rezidents.Ārvalstu sportisti var startēt ārpus konkurences ( neizcīnot LČ medaļas). 
 Sportists var startēt samaksājot noteikto starta naudu LSS noteiktajā kārtībā. 
 
• Veikt papildus reģistrāciju sacensību dienā var, ja to atļauj konkrētas sacensību  
vietas tehniskie apstākļi,  samaksājot dubultu starta naudu. Atļauts aizvietot saslimušu  
dalībnieku  stafetēs. 
 
•Senioru rezultāti tiek vērtēti pēc atsevišķa nolikuma, ievērojot speciālus vecuma  
koefcientus (pielikums Nr 2) 
 
• Jauniešiem, junioriem atļauts startēt vienu vecuma grupu uz augšu gan individuālajās  
distancēs, gan stafešu slēpojumā. Izvēlētā grupa tiek norādīta pirmajā LČ sacensību pieteikumā,  
kurā attiecīgais dalībnieks startē un nevar tikt mainīta nākamajos posmos, izņēmums ir stafešu  
slēpojums, kur komandu var veidot arī grupu jaunāks dalībnieks bez atsevišķa pieteikuma. 
 
• Stafešu slēpojumu komandas var sastāvēt tikai no tā (viena) kluba,  organizācijas   
komandas no kura sportists ir licenzēts. Ja dalībnieki ir apvienojušies no dažādiem klubiem,  
organizācijām, tad tie startē ārpus konkurences. Piederība pie sporta kluba, organizācijas tiek  
noteikta saskaņā ar licenzēšanas pieteikumu. 
Individuālie dalībnieki drīkst apvienoties startam  stafetēs, ja viņi nepārstāv nevienu  
organizāciju. 
.  
• Juniori un juniores stafešu slēpojumos startē  SE vai VE grupu komandās ( nav  
atsevišķa vērtējuma) 
 
• 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. 
Čipu  vai starta numuru  nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā dalībniekam jāmaksā 
soda nauda Ls 30 apmērā. 
 
 



                                         
 

FANS TAUTAS SLĒPOJUMS MADONA 
NOLIKUMS 

Organizē 
Latvijas Slēpošanas savienība sadarbībā ar veikalu tīklu „Fans”.  
Galvenais sacensību tiesnesis Juris Mikulens tel. 29111150 
 
Laiks un vieta 
Sacensības notiek sekojošās vietās un laikos: 
2013.gada 10.marts Madona, Smeceres sila slēpošanas un biatlona bāzē 
 
Sacensību veids 
 Sacensības notiek brīvajā stilā ar kopēju startu; 
    
Dalībnieku grupas un distances 
V – vīrieši 1983. gadā dzimuši un jaunāki 
 S – sievietes 1983. gadā dzimušas un jaunākas 
 V30 – vīrieši 1982. – 1973. gadā dzimuši  
 S30 – sievietes 1982. – 1973. gadā dzimušas 
 V40 – vīrieši 1972. – 1963. gadā dzimuši 
 S40 – sievietes 1972. – 1963. gadā dzimušas 
 V50 – vīrieši 1962. gadā un vecāki  
 S50 – sievietes 1962. gadā un vecākas  
 
Svarīgi! 
Sacensībās nevar piedalīties sportisti kas pēdējās trīs sezonās ir vērtēti LSS rangā 
(piedalījušies LSS Latvijas čempionāta posmos), vai Latvijas Biatlona federācijas rangā 
(Latvijas čempionāta vai kausa posmos). 
 
Distances 
Madona, 10.marts 
10km vīriešiem,  
5km sievietēm 
 
Programma un starta kārtība 
 Piereģistrēšanās un numuru saņemšana atbilstoši sacensību programai. 
 Sākot no 14.00 numuru saņemšana 
15.00 Masu starts 
16.00 Apbalvošana 
 
Pieteikumi 
Iepriekšēja onlain pieteikšanās www.infoski.lv vai www.fans.lv kā arī Fans veikalos. 
 
Dalības maksa 
Piesakoties līdz posma programmā norādītajam termiņam – Ls 2.00. 
Piesakoties sacensību dienā – Ls 10.00  
Dalībnieki, kuri uz sacensībām neierodas samaksātā nauda netiek atgriezta. 
Sacensību pārcelšanas gadījumā iemaksātā dalības maksa saglabājas uz nākošo posmu! 
 
Apbalvošana. 
 Fans dāvanu kartes visām vecuma grupām:   
1 vieta - 30 Ls  
2 vieta - 20 Ls  
3 vieta - 10 Ls 
Kā arī veicināšanas balvas no Rossignol, Uvex vai Holmenkol godalgoto vietu ieguvējiem. 
Informācija. 
Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks.  
Par bērnu veselības stāvokli atbild viņu vecāki vai personas, kas viņu pavada 


