
Programma: Latvijas kausa 1. posms 2013  

Datums (Date)
18. janvāris

Vieta (Site)
„Pilsetas trase” 
Sigulda

Valsts (Country)
Latvija

Disciplīna (Discipline)
SG

   (Gender)   Meitenes  jā Zēni       jā

Trases autors 1. Brauciens (Course setter 
1st run)
Trases autors 1. Brauciens (Course setter 
1st run)

Sandra Meldere

Trases autors 2. Brauciens (Course setter 
2nd run)
Trases autors 2. Brauciens (Course setter 
2nd run)

-

Tiesnešu inspekcija plkst. (Jury inspection)Tiesnešu inspekcija plkst. (Jury inspection) 08.00 finiša zonā (finish area)
Pacēlājs atvērts dalībniekiem (Lift open for 
racers)
Pacēlājs atvērts dalībniekiem (Lift open for 
racers)

08.30

Iesildīšanās (Warm up area)Iesildīšanās (Warm up area) Kreisā pusē ārpus sac. Trases teritorijas. 
(Skiers left, outside the race course) Only 
freeskiing.

Trases apskate plkst.
(Course inspection)

1. Brauciens 
(run)

2. Brauciens 
(run)

09.00-09.20

-

Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst. 
(Entry closed)
Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst. 
(Entry closed)

09.15.

Tiesneši, treneri savās vietās plkst. 
(Coaches on place)
Tiesneši, treneri savās vietās plkst. 
(Coaches on place)

09.25.

Trases iebraucēju skaits (forerunners)Trases iebraucēju skaits (forerunners) 2
Starts plkst.
(Start time)

1. Brauciens 
(run)

2. Brauciens 
(run)

09.28.

-

Starts (Start time 
racer no 1)
1.Dalībniekam(cei) 
plkst.

1. Brauciens 
(run)

2. Brauciens 
(run)

09.30.

10.40.

Starta intervāls (start interval)Starta intervāls (start interval) Nākamais startē uzreiz pēc finišējušā (one 
racer on course)

Dzeltenā karoga vietas (yellow flag zones)Dzeltenā karoga vietas (yellow flag zones) Nav (No)
Līdzinātāju brigādes (slipping crews)Līdzinātāju brigādes (slipping crews) Kustība trasē tikai ar tiesnešu atļauju (Only 

with slipping crews).

 



Starpfiniši (intermediate times)Starpfiniši (intermediate times) Nav (No)
Apbalvošana (prize giving)Apbalvošana (prize giving) 15.00
Trases autori 
nākamajā sacensībā 
(Course seters next 
race)

1. Uldis Volgemuts
2. Einārs Lansmanis

Sakaru treneris * (conection coach)Sakaru treneris * (conection coach) Dinārs Doršs
Dažādas piezīmes (miscellaneous)Dažādas piezīmes (miscellaneous) Šī programma tiks apstiprināta tiesnešu 

inspekcijā plkst., 08.00 finiša zonā, kurā 
laipni aicināti treneri. (Programme to be 
confirmed at the jury inspection).



Programma: Latvijas kausa 1. posms 2013  

Datums
18. janvāris

Vieta
„Pilsētas trase” 
Sigulda

Valsts
Latvija

Disciplīna
SG

      Sievietes jā Vīrieši jā

Trases autors 1. brauciensTrases autors 1. brauciens Dinārs Doršs
Trases autors 2. brauciensTrases autors 2. brauciens -

Tiesnešu inspekcija plkst.Tiesnešu inspekcija plkst. 15.00 finiša zonā
Pacēlājs atvērts dalībniekiem plkst.Pacēlājs atvērts dalībniekiem plkst. 15.00

IesildīšanāsIesildīšanās Pilsētas trasē pa kreisi ārpus sacensību 
trases

Trases apskate plkst. 1. Brauciens

2. Brauciens

15.30-15.45

-
Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst.Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst. 15.40.

Tiesneši, treneri savās vietās plkst.Tiesneši, treneri savās vietās plkst. 15.55.

Trases iebraucēju skaitsTrases iebraucēju skaits 2

Starts plkst. 1. Brauciens

2. Brauciens

15.58.

-
Starts 
1.Dalībniekam(cei) 
plkst.

1. Brauciens

2. Brauciens

16.00.

17.00.
Starta intervālsStarta intervāls Nākamais startē uzreiz pēc finišējušā
Dzeltenā karoga vietasDzeltenā karoga vietas Nav

Līdzinātāju brigādesLīdzinātāju brigādes Kustība trasē tikai ar tiesnešu atļauju

StarpfinišiStarpfiniši Nav

ApbalvošanaApbalvošana 20.50.

Trases autori 
nākamajā sacensībā

1. Dinārs Doršs
2. Staņislavs 
Sokoļenko

Sakaru treneris *Sakaru treneris * Dinārs Doršs
Dažādas piezīmesDažādas piezīmes Šī programma tiks apstiprināta tiesnešu 

inspekcijā plkst., 15.00 finiša zonā.



Programma: Latvijas kausa 1. posms 2013   

Datums (date)
18. janvāris

Vieta (Site)
„Pilsētas trase” 
Sigulda

Valsts (Country)
Latvija

Disciplīna
GS

      Meitenes jā Zēni        jā

Trases autors 1. Brauciens (Course setter 
1st run)
Trases autors 1. Brauciens (Course setter 
1st run)

Uldis Volgemuts

Trases autors 2. Brauciens (Course setter 
2nd run)
Trases autors 2. Brauciens (Course setter 
2nd run)

Einārs Lansmanis

Tiesnešu inspekcija plkst. (Jury inspection)Tiesnešu inspekcija plkst. (Jury inspection) 08.00.
Pacēlājs atvērts dalībniekiem plkst. (Lift 
open)
Pacēlājs atvērts dalībniekiem plkst. (Lift 
open)

08.30.

Iesildīšanās (Warm up area)Iesildīšanās (Warm up area) Kreisā pusē ārpus sacensību trases. (Skiers 
left, outside the race course) Only 
freeskiing.

Trases apskate plkst.
(Course inspection)

1. Brauciens (run)

2. Brauciens (run)

11.45-12.00

13.30-13.45
Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst. (Entry 
closed)
Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst. (Entry 
closed)

(1) 11.55
(2) 13.40

Tiesneši, treneri savās vietās plkst. 
(Coaches on place)
Tiesneši, treneri savās vietās plkst. 
(Coaches on place)

(1) 12.05
(2) 13.45

Trases iebraucēju skaits (forerunners)Trases iebraucēju skaits (forerunners) 2
Starts plkst.
(Start time)

1. Brauciens

2. Brauciens

12.13

13.58
Starts (Start time 
racer no 1) 
1.Dalībniekam(cei) 
plkst.

1. Brauciens

2. Brauciens

12.15

14.00

Starta intervāls (Start interval)Starta intervāls (Start interval) Nākamais startē uzreiz pēc finišējušā (one 
racer on course)

Dzeltenā karoga vietas (Yellow flag)Dzeltenā karoga vietas (Yellow flag) Nav (No)
Līdzinātāju brigādes (Slipping crews)Līdzinātāju brigādes (Slipping crews) Ar treneru palīdzību (with coaches 

assistance)
Starpfiniši (intermediate times)Starpfiniši (intermediate times) Nav (No)
Apbalvošana (Prize giving)Apbalvošana (Prize giving) 15.00. finiša zonā (finish area)
Trases autori 
nākamajās 
sacensībās (Course 
seters next race)

1. Renārs Doršs
2. Gunta Gasūna

x x



Sakaru treneris (Conection coach)Sakaru treneris (Conection coach) Dinārs Doršs
Dažādas piezīmes (miscellaneous)Dažādas piezīmes (miscellaneous)

Milzu slaloms bez ārējiem mietiem. Single 
gate GS.



Programma: Latvijas kausa 1. posms 2013   

Datums
18. janvāris

Vieta
„Pilsētas trase” 
Sigulda

Valsts
Latvija

Disciplīna
GS

      Sievietes   jā      Vīrieši   jā

Trases autors 1. brauciensTrases autors 1. brauciens Dinārs Doršs
Trases autors 2. brauciensTrases autors 2. brauciens Staņislavs Sokoļenko

Tiesnešu inspekcija plkst.Tiesnešu inspekcija plkst. 15.00. finiša zonā
Pacēlājs atvērts dalībniekiem plkst.Pacēlājs atvērts dalībniekiem plkst. 15.00.

IesildīšanāsIesildīšanās Pilsētas trasē pa kreisi ārpus sacensību 
trases.

Trases apskate plkst. 1. Brauciens

2. Brauciens

18.00-18.20.

19.30-19.40.
Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst.Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst. (1) 18.15.

(2) 19.35.
Tiesneši, treneri savās vietās plkst.Tiesneši, treneri savās vietās plkst. (1) 18.25.

(2) 19.45.
Trases iebraucēju skaitsTrases iebraucēju skaits 2

Starts plkst. 1. Brauciens

2. Brauciens

18.28.

19.48.
Starts 
1.Dalībniekam(cei) 
plkst.

1. Brauciens

2. Brauciens

18.30.

19.50.
Starta intervālsStarta intervāls Nākamais startē uzreiz pēc finišējušā
Dzeltenā karoga vietasDzeltenā karoga vietas Nav

Līdzinātāju brigādesLīdzinātāju brigādes Ar treneru palīdzību

StarpfinišiStarpfiniši Nav

ApbalvošanaApbalvošana 20.50. finiša zonā
Trases autori 
nākamajās 
sacensībās

Dinārs Doršs
Jānis Korde

Sakaru treneris *Sakaru treneris * Dinārs Doršs
Dažādas piezīmesDažādas piezīmes

*informācija par jebkādām izmaiņām 
programmā caur sakaru treneri.



Programma: Latvijas kausa 1. posms 2013  

Datums (date)
19. janvāris

Vieta (site)
„Pilsētas trase” 
Sigulda

Valsts (country)
Latvija

Disciplīna (discipline)
SL

      Meitenes jā Zēni jā

Trases autors 1. Brauciens (Course setter 
1st run)
Trases autors 1. Brauciens (Course setter 
1st run)

Renārs Doršs

Trases autors 2. Brauciens (Course setter 
2nd run)
Trases autors 2. Brauciens (Course setter 
2nd run)

Gunta Gasūna

Tiesnešu inspekcija plkst. (Jury inspection)Tiesnešu inspekcija plkst. (Jury inspection) 08.00. trases finiša zonā (finish area)
Pacēlājs atvērts dalībniekiem plkst. (Lift 
open)
Pacēlājs atvērts dalībniekiem plkst. (Lift 
open)

08.30

Iesildīšanās (Warm up)Iesildīšanās (Warm up) Pilsētas trasē pa kreisi ārpus sacensību 
trases. (Skiers left outside the race course).

Trases apskate plkst.
(Course inspection)

1. Brauciens (run)

2. Brauciens (run)

09.00-09.15

11.00-11.15.
Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst.
(Entry closed)
Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst.
(Entry closed)

(1) 09.10.
(2) 11.10.

Tiesneši, treneri savās vietās plkst. 
(Coaches on place)
Tiesneši, treneri savās vietās plkst. 
(Coaches on place)

(1) 09.35.
(2) 11.35.

Trases iebraucēju skaits (forerunners)Trases iebraucēju skaits (forerunners) 2
Starts plkst. (Start 
time)

1. Brauciens (run)

2. Brauciens (run)

09.38.

11.38.
Starts (Start time 
racer no 1) 
1.Dalībniekam(cei) 
plkst.

1. Brauciens (run)

2. Brauciens (run)

09.40

11.40.

Starta intervāls (start interval)Starta intervāls (start interval)  Divi dalībnieki trasē. (Two racers on 
course)

Dzeltenā karoga vietas (Yellow flag)Dzeltenā karoga vietas (Yellow flag) Nav (No)
Līdzinātāju brigādes (slipping crew)Līdzinātāju brigādes (slipping crew) Ar treneru palīdzību (With coaches 

assistance)
Starpfiniši (Intermdiate)Starpfiniši (Intermdiate) Nav (No)
Apbalvošana (prize giving)Apbalvošana (prize giving) 13.00 finiša zonā (finish area)
Trases autori 
nākamajā sacensībā 
(Course seters next 
race)

1. Dinārs Doršs
2. Jānis Korde

Sakaru trenerisSakaru treneris Dinārs Doršs
Dažādas piezīmes (miscellaneous)Dažādas piezīmes (miscellaneous)  Single Pole SL



Programma: Latvijas kausa 1. posms 2013  

Datums
19. janvāris

Vieta
„Pilsētas trase” 
Sigulda

Valsts
Latvija

Disciplīna
SL

      Sievietes jā Vīrieši   jā

Trases autors 1. brauciensTrases autors 1. brauciens Dinārs Doršs
Trases autors 2. brauciensTrases autors 2. brauciens Jānis Korde

Tiesnešu inspekcija plkst.Tiesnešu inspekcija plkst. 13.00. trases finiša zonā
Pacēlājs atvērts dalībniekiem plkst.Pacēlājs atvērts dalībniekiem plkst. 13.00.

IesildīšanāsIesildīšanās Pa kreisi ārpus sacensību trases

Trases apskate plkst. 1. Brauciens

2. Brauciens

13.45-14.00.

15.30-15.45.
Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst.Ieeja trasē dalībniekiem slēgta plkst. (1) 13.55.

(2) 15.40.
Tiesneši, treneri savās vietās plkst.Tiesneši, treneri savās vietās plkst. (1) 14.25.

(2) 16.10.
Trases iebraucēju skaitsTrases iebraucēju skaits 2

Starts plkst. 1. Brauciens

2. Brauciens

14.28.

16.13.
Starts 
1.Dalībniekam(cei) 
plkst.

1. Brauciens

2. Brauciens

14.30.

16.15.
Starta intervālsStarta intervāls  Divi dalībnieki trasē.
Dzeltenā karoga vietasDzeltenā karoga vietas Nav

Līdzinātāju brigādesLīdzinātāju brigādes Ar treneru palīdzību

StarpfinišiStarpfiniši Nav

ApbalvošanaApbalvošana 16.45. finiša zonā
Trases autori 
nākamajā sacensībā

1. -
2. -

Sakaru treneris Sakaru treneris Dinārs Doršs
Dažādas piezīmesDažādas piezīmes

Viena mieta (Single pole) SL


