
TAUTAS SLĒPOŠANAS SACENSĪBAS „NAKTS SPRINTS” 
SACENSĪBU PROGRAMMA 

Slēpošanas-biatlona komplekss „Priekuļi” 2010. gada 15. decembris 

Līdz 18:00 – iepriekš pieteikto dalībnieku starta numuru saņemšana 

17:45 – Dalībnieku un komandu pārstāvju sanāksme 

Līdz 17:50 – Oficiālie treniņi 

18: 30 – PROLOGS (intervāla starts 20sek.) 

GRUPU STARTA SECĪBA: V, V18, V16, V50, S, S18, S16, V14, V12, S14, S12 

19:00 –FINĀLSACENSĪBAS 

20:00 - APBALVOŠANA 

DALĪBNIEKU GRUPAS, DISTANČU GARUMI un dalības maksas: 
 

Meitenes, sievietes Jaunieši, vīrieši Dzimšanas gads Distances garums Dalības maksa 

Bērnu grupa 2001. un jaunāki 700m Bez maksas 

S12 V12 1999.-2000. 700m Ls 1 
S14 V14 1997.-98. g.dz. 700m Ls 1 
S16 V16 1995.-96. g.dz. 1200m Ls 1 
S18  V18 1993.-94. g.dz. 1200m Ls 1 

 S V 1972.-1992.g.dz. 
 

1200m Ls 3 

S50 V50 1961. un vecāki 1200m Ls 3 

NOTEIKUMI 

Individuālā sprinta sacensības: Sacensības notiek brīvajā stilā. Prologs notiek pa vienam ar intervāla startu 

20 sek. Finālu slēpojumam kvalificējas visi dalībnieki. Dalībnieki startam fināla slēpojumos tiek nostādīti pēc 
„formulas” izkārtojuma (skat. attēlu pielikumā). Finālbraucienos pirmie 20m līdz kontrolatzīmei ir jāveic tikai 
stumjoties ar nūjām. Finālbraucienos nav jādod ceļš citam dalībniekam pēc pieprasījuma. Aizliegts kavēt citus 
slēpojuma dalībniekus izmantojot fizisku kontaktu ar ķermeni vai inventāru. „Bērnu grupas” dalībnieki veic tikai 
kvalifikācijas slēpojumu ar laika kontroli.  

Vispārējie ierobežojumi: Ārpus sava starta laika dalībnieki var slēpot tikai pa biatlona soda apli stadiona vidū. 

Dalībnieki, kas atrodas sacensību trasē ārpus sava starta laika var tikt diskvalificēti bez iepriekšēja brīdinājuma.  

Protesti: Protesti tiek pieņemti rakstveidā tikai ne vēlāk kā 5min pēc kvalifikācijas rezultātus publicēšanas un 

15min pēc neoficiālo fināla rezultātu izlikšanas. Iesniedzot protestu ir jāiemaksā drošības maksa – Ls10,-. Sprinta 
finālu starplaikā protesti netiek pieņemti. 

APBALVOŠANA: Visi „Bērnu grupas” dalībnieki saņem saldos suvenīrus. Pārējās grupās 1.-3. vietu ieguvēji 

individuālā sprinta sacensībās tiek apbalvoti ar Cēsu Olimpiskā centra medaļām un diplomiem.  

SACENSĪBAS RĪKO UN ATBALSTA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 



Starta izkārtojums finālbraucieniem: 

 

TRASES SHĒMA 

 


