
APSTIPRINĀTS 

LSS distanču slēpošanas darba grupā 

2014. gada 1. jūlijā 

(Protokols Nr. CC/2014/6, lēmums Nr. 3.1., 4.1) 

 

Madonas balvu izcīņa un  

Latvijas čempionāta 1.posms rollerslēpošanā  

19.-20. jūlijs 2014 

Sprints (klasiskajā solī) 

Vieta: Madonas pilsēta, Raiņa iela. 

Laiks: 2014. gada.19. jūlijs 

14:00 – 14:30 Dalībnieku reģistrācija  

14:30 – 14:50 Oficiālie treniņi. 

15:00 Kvalifikācijas sacensības (intervāla starts ik pēc 20 sekundēm). 

Grupu starta secība: VE,SE,V40,V18,S18,V16,S16,V14,S14,V12,S12 

16:00 Izslēgšanas sacensības (pa 6 sportistiem braucienā) 

16:00   ½ fināli (pēc 1.-12. kvalifikācijas rezultātiem) 

16:40   A fināli (par 1.-6.v.) 

Sākot no 17:20 Apbalvošana.  

DALĪBNIEKU GRUPAS  

 

Meitenes, sievietes Jaunieši, vīrieši  

Startē ar visa veida klasiskā stila rollerslēpēm ar melnās gumijas riteņiem 

 

  S12 2003.un jaun. 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjaujaun. 

JAUNjaunākas 

V12 2003.un jaun. 

jjjjjjaun.jaunāki 
 

S14 2001.-2002. g.dz. V14 2001.-2002. g.dz.  

S16 1999.-2000. g.dz. V16 1999.-2000. g.dz.  

 S18 1997.-98. g.dz V18 1997.-98. g.dz.  

SE  1996. un vec.  VE 

V40 

1996. un vec. 

1974. un vec  

Sacensību noteikumi: 

Distances garums visām grupām - 200m, Sacensības notiek klasiskajā solī, dalībnieki startē ar visa 

veida klasiskā stila rollerslēpēm ar melnās gumijas riteņiem ø 75mm x 44mm, kur vismaz viens no 

2 rollerslēpes riteņiem ir aprīkots ar atpakaļripošanas bloķēšanas bremzi, kas pirms sacensībām tiks 

pārbaudīti. 

Izslēgšanas braucienos startē pa 6 sportisti vienā braucienā. 

Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ja dalībnieks finišē bez aizsargķiveres, 

viņš tiek diskvalificēts. Ieteicami arī cimdi un aizsargbrilles.  

Sportisti var trenēties pa trasi tikai oficiālo treniņu laikā.  

Finālu izslēgšanas braucieniem kvalificējas 12 labāko kvalifikācijas rezultātu uzrādītāji katrā grupā. 

Finālam kvalificējas 3 labākie sportisti no katra pusfināla. Ja grupā ir mazāk par 8 dalībniekiem, tad 

izslēgšanas braucieni tiek organizēti tikai 1.-6. labākajiem dalībniekiem, kā A fināls.  

 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. 



 

 

 

Intervāla starts (brīvais solis) 
 
SACENSĪBU PROGRAMMA  

Vieta: Sporta bāze „Smeceres sils”, Madona  

Laiks: 2014. 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 SE 6km (3x2km) 

11:30 VE 10km (5x2km) 

12:10 V18 10km (5x2km); V40,V16,S18 6km (3X2km) 

12:40 S16,V14 4km (2X2km) 

13:10 V12,S14, S12 2km (1km + 1km)  

14:00 APBALVOŠANA  

 

Reģistrācija: Iepriekšēja reģistrācija jāveic internetā www.smeceressils.lv vai infoski.lv līdz 

17.07.2014. plkst. 15:00! Transponderi rezultātu elektroniskai fiksēšanai tiek izsniegti 10min pirms 

starta.  

Dalības maksa: VS12,VS14,VS16, VS18 - 3EUR; VE un SE, V40 - 5 EUR diena. 

 

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.  

VS12, VS 14, VS 16 grupas  Startē ar „Start skating 71” rollerslēpēm ar riteņu ø ≤ 71mm (vai 

analoģiska izmēra citu ražotāju rollerslēpēm)  un VS18 un SE, VE, V40  Startē ar visa veida 

rollerslēpēm, kuru garums ≥ 53cm un riteņu diametrs ø ≤ 100mm  ar melnās gumijas riteņiem. 

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

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

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: 1.-3.vietu ieguvēji visās grupās ar LSS medaļām un diplomiem, uzvarētāji ar 

sponsoru balvām. 

 

SACENSĪBAS ORGANIZĒ: Madonas BJSS sadarbībā ar LSS un A-Madona 

SACENSĪBAS ATBALSTA: Kompānija SKI-GO”  

GALVENAIS TIESNESIS: Dainis Vuškāns tel.+37129721201 

GALVENAIS SEKRETĀRS: Jānis Irbe +37126136022 

Sacensību direktors: Gunārs Ikaunieks +37126396032; e-pasts:gunars21@inbox.lv 

 

Sacensību žūrija: 

FIS Tehniskais delegāts: Mārtiņš Niklass (LAT) 

LSS Sacensību direktors: Jānis Puida (LAT) 

Nacionālais tehniskais delegāts: Juris Pīpkalējs (LAT) 

LČ sacensību žūrija: FIS sacensību žūrija + 3 pārstāvju sanāksmē ievēlēti pārstāvji. 


