
 

 

2019. GADA 2. POSMS 

LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ PIEAUGUŠAJIEM UN 

LATVIJAS MEISTARSACĪKSTĒS JAUNIEŠIEM UN SENIORIEM ROLLERSLĒPOŠANĀ 

 

VIETA UN LAIKS 

Sigulda, Fischer slēpošanas centrs. 

2019. gada 8 septembrī – Sprinta sacensības brīvajā stilā 

 

TEHNISKAIS RĪKOTĀJS 

Latvijas Slēpošanas federācija sadarbībā ar SIA „Siguldas Sporta Serviss” un biedrību “A-
Madona” 

Sacensību direktors: Jānis Puida 

Galvenais tiesnesis: Ivars Gruduls 

Sacensību sekretārs: Jānis Irbe 

Komentētājs: Ivars Bācis 

Sacensību rezultātu apstrāde: Normunds Bērziņš 

Sacensību žūrija sastāv no: sacensību direktors, galvenais tiesnesis, LSF pārstāvis. 

 

SACENSĪBU NORISES KĀRTĪBA 

Sacensības notiek saskaņā ar LSF 2019. gada Latvijas čempionāta sacensību nolikumu. 

Sacensību noteikumi un gadījumi, kas nav atrunāti sacensību nolikumā, tiek interpretēti 
saskaņā ar FIS sacensību noteikumiem , par ko lēmumu pieņem sacensību žūrija. 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA 

9:30 – 10:45 Iepriekš reģistrēto dalībnieku starta numuru saņemšana 

9:30 – 10:50 Iesildīšanās pa trasi 

10:00 Komandu pārstāvju sanāksme tiesnešu mājas 1. stāvā. 

11:00 Sprinta kvalifikācija VE, V18, SE, S18, V16, S16, V14, S14 – 1,2km F 

 Kvalifikācijas sacensības 1. Brauciens V12, S12 – 700m F 

12:10 Kvalifikācijas sacensības 2. Brauciens V12, S12 – 700m F 

12:30 Pusfināli (1. – 8. vieta pēc kvalifikācijas) 

13:10 Fināli  

13:50 Apbalvošana 



 

 

PIETEIKŠANĀS 

Pieteikšanās sacensībām notiek ar LSF mājas lapas starpniecību ne vēlāk, kā līdz plkst. 12:00 
iepriekšējā dienā pirms attiecīgā posma pirmās sacensību dienas. Tehnisku iemeslu dēļ 
minētajā termiņā pieteikumu var iesniegt rakstiski (e-pasts) uz LSF e-pastu: info@infoski.lv. 
Pieteikums netiks pieņemts, ja tas nesaturēs visas elektroniskajā formā pieprasītās ziņas. 

 

DALĪBAS MAKSA 

S12, V12, S14, V14, S16, V16, S18, V18 grupās – 3 eiro par katru sacensību distanci. 

VE, SE grupās – 8 eiro par katru sacensību distanci. 

Par dalībnieku veselības stāvokli, un tehnisko un fizisko sagatavotību ir atbildīga 
pieteikumu iesniegusī organizācija vai pats dalībnieks. 

 

SACENSĪBU NOTEIKUMI 

- Latvijas čempionāta ieskaitē, izcīnot godalgotās vietas, tiek apbalvoti tikai Latvijas 
pilsoņi un Latvijas patstāvīgie iedzīvotāji; 

- Sacensību laikā trasē drīkst atrasties tikai tajā brīdī startējošie dalībnieki; 
- Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto nofiksētas aizsargķiveres. Ja dalībnieki 

finišē bez aizsargķiveres vai aizsargķivere nav fiksēta, viņš tiek diskvalificēts. Sprinta 
sacensībās izslēgšanas braucienos obligāti nepieciešamas aizsargbrilles; 

- Brīvā stila sacensībās VS12, VS14, VS16, VS18 grupas startē ar “START” 
rollerslēpēm. Riteņu ø ≤ 71mm x platums 30mm vai lielāks; VE, SE grupas dalībnieki 
ar visa veida rollerslēpēm, kuru garums ≥ 53cm un riteņu diametrs ø ≤ 100mm; 

- Sacensību dalībniekiem ir jādod ceļš ātrāk braucošiem pēc 1. Pieprasījuma; 
- V18, S18 vecuma grupām atļauts startēt VE vai SE grupās; 
- Sprinta sacensības visās vecuma grupās sākas ar kvalifikācijas braucieniem kā 

individuālās intervāla sacensībās. Dalībniekiem katrai vecuma grupai starts notiek ik 
pēc 15 sekundēm; 

- VE, SE, V18, S18, V16, S16, V14, S14 vecuma grupām izslēgšanas sacensībās 
(pusfinālos un A finālā) piedalās 8 sportisti, kas uzrādījuši ātrākos kvalifikācijas laikus. 
Katrā pusfinālā startē 4 sportisti, finālā iekļūst katra pusfināla 2 ātrākie sportisti; 

- V12, S12 vecuma grupām ir 2 kvalifikācijas braucieni. Vietu kārtība tiek noteikta pēc 
labākā rezultāta vienā no diviem kvalifikācijas braucieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRAŠU SHĒMAS 
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