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LSS Latvijas čempionāta distanču slēpošanā sarīkošanas standarts 
 

 

Nr.p.k. Pozīcija  Prasības Atbildīgais 

1. Nolikums Apstiprināt LSS valdē līdz 

iepriekšējā gada novembrim 

LSS 

2. Izdevumu 

tāme 

Tiek sagatavota līdz LSS 

noteiktam datumam un 

apstiprināta LSS valdes sēdē 

Sacensību tiešais 

organizators 

3. Sacensību 

programma un 

cita aktuālā 

informācija 

2.nedēļas pirms konkrētā 

posma tiek publicēta LSS 

mājas lapā- www.infoski.lv 

 

Sacensību galvenais 

tiesnesis 

4. Dalībnieku 

reģistrācija 

Beidzas iepriekšējās dienas 

plkst.15.00 

Sacensību dienā-ne vēlāk kā 

stundu pirms starta, ja tas ir 

tehniski iespējams – 

dalībniekiem 2 kārša maksa 

LSS 

5. Starta 

protokoli 

Tiek publicēti LSS mājas lapā 

sacensību iepriekšējā dienā 

līdz plkst.22.00 

Sacensību galvenais 

sekretārs sadarbībā ar 

LSS 

6. Numuri LSS numuri – tiek nogādāti 

sacensību vietā vismaz 1 

dienas pirms sacensībām 

LSS 

7. Trase 1) Homologēta FIS distance, 

ja ir FIS sacensību statuss; 

ja ir tikai LČ posma 

sacensības, tad pēc iespējas 

tuvāk FIS standartam 

2) Apļi – 1- 5km un ja 

iespējams, 10km garajām 

distancēm 

3) iesildīšanās aplis 0,3-1km 

un slēpju testēšanas kalniņš  

4) norobežota trase un 

aizliegums pa to slēpot 

sacensību laikā 

5) iepazīšanās ar trasi 

iespējama iepriekšējā dienā 

pirms sacensībām noteiktos 

laikos; sacensību dienā 

Sacensību tiešais 

organizators 

APSTIPRINĀTS 

LSS distanču slēpošanas darba grupā 

2013. gada 8. jūlijā 

 

 (Protokols Nr. CC/2013/7, lēmums Nr. 3.1.) 
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iepazīšanās ar trasi beidzas 10 

min pirms sacensību sākuma  

6) km atzīmes trasē 

7) distances iezīmētas ar 

atbilstošas krāsas marķējumu  

7) Finiša un starta vietas 

iekārtošana atbilstoši FIS 

noteikumu prasībām  

8) Trašu shēmas un 

starta/finiša zonas shēma. 

8. Infrastruktūra Telpas tiesnešiem un 

dalībniekiem iespējami tuvu 

stadionam 

Sacensību tiešais 

organizators 

9. Tualetes Viena tualete uz 50 sacensību 

dalībniekiem 

Sacensību tiešais 

organizators 

10. Serviss - 

ēdināšana 

1)Tēja stadionā sacensību 

dalībniekiem 

2) Garajās distancēs- speciāli 

norādītā vietā 

Sacensību tiešais 

organizators 

11. Slēpju 

gatavošanas 

iespējas 

1) partneru serviss  

2) iespējas pieslēgties 

elektrības tīklam noteiktā vietā 

nepieciešamajā daudzumā 

Sacensību tiešais 

organizators 

12. Autotransports 1) Stāvvieta 100 automašīnām 

un 10 autobusiem 

2) transporta regulētāji 

3) norādes uz sacensību vietu 

Sacensību tiešais 

organizators 

13. Sakari Interneta pieslēgums 

sacensību vietā 

Sacensību tiešais 

organizators 

14. Naktsmītnes Līdz 100 personām ne vairāk 

kā 30km attālumā no 

sacensību stadiona 

Sacensību tiešais 

organizators 

15. Apdrošināšana Atbilstoši likumdošanai. 

Sacensību centralizēta 

apdrošināšana – pasākuma 

civiltiesiskā apdrošināšana, 

neietver dalībnieku 

apdrošināšanu.  

LSS 

16. Tiesāšana Nozīmē galveno tiesnesi, 

galveno sekretāru, nacionālo 

tehnisko delegātu 

Žūriju- GT, LSS pārstāvis, TD 

 

Pārējo tiesnešu brigādi- 

distanču priekšnieku, 

sekretariātu, starta, finiša 

tiesnešus, kontroltiesnešus, 

stila tiesnešus, apbalvošanas 

tiesnešus 

LSS 

 

 

 

 

Sacensību tiešais 

organizators 
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17. Laika 

mērīšana 

Elektroniskā laika mērīšanas 

sistēma. 

LSS 

18. Apskaņošana, 

informators 

Stadionā, vēlams runāt arī 

angliski, ja ir FIS statuss 

Sacensību tiešais 

organizators 

19. Dalības maksu 

iekasēšana 

Kases aparāts un kasieris LSS 

20. Medicīna Ārsts vai medmāsa ar pirmās 

palīdzības aptieciņu 

Sacensību tiešais 

organizators 

21. Meteo 

informācija 

Izlikta uz informācijas dēļa, t 

izmaiņas stadionā un 

augstākajā punktā pēc 

iespējām 

Sacensību tiešais 

organizators 

22. Sacensību 

svinīgā 

atklāšana 

Karoga pacelšana (LSS, 

Latvijas, FIS) 10 min pirms 

sacensību sākuma FIS 

sacensībās, LČ sacensībās jau 

pacelts karogs 

Sacensību tiešais 

organizators 

23. Apbalvošana Diplomu, medaļu, balvu 

iegāde un nogāde sacensību 

vietā 

VE, SE, V20, S20, V18, S18 

grupās lielās medaļas; V16, 

S16, V14, S14, V12, S12, 

veterānu grupās - mazās 

medaļas 

 

Savlaicīga apbalvošanas vietas 

iekārtošana, diplomu 

apdrukāšana pirms 

apbalvošanas 

 

LSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacensību tiešais 

organizators 

 

 

24. Rezultātu 

izziņošana 

Sacensību vietā - saskaņā ar 

noteikumiem 

LSS mājas lapā - sacensību 

dienā līdz plkst. 22.00 

Sacensību galvenais 

sekretārs sadarbībā ar 

LSS 

25. Reklāma 1) LSS reklāmas baneru 

savlaicīga izvietošana pirms 

sacensību sākuma 

2) Visu reklāmu izvietošana 

notiek saskaņojot ar LSS 

 

 

 


