
STARPTAUTISKAS SACENSĪBAS 
SIGULDA GRAND PRIX 2014 

KOMANDU SPRINTS  

rollerslēpošanā un skrituļošanā 
 

NOLIKUMS 
 

LAIKS UN VIETA 
Sacensības notiek 2014. gada 3. maijā Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā, Siguldā, Puķu ielā 4.  
Sacensību sākums plkst.11.00, numuru saņemšana un precizēšana no plkst. 10.00. 

ORGANIZATORI UN VADĪBA 
Sacensības organizē Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un biedrību A2.  
Galvenais tiesnesis Jānis Lazdāns. 

DALĪBNIEKI 
Grupas rollerslēpošanai:     Grupas skrituļslidošanai: 
Sr12, Vr12 - jaunieši un jaunietes 2002.g.dz.un jaunāki;  S6, V6 - jaunieši un jaunietes 2008.g.dz. un jaunāki; 
Sr14, Vr14 - jaunieši un jaunietes 2000. – 2001. g.dz.;   S8, V8 - jaunieši un jaunietes 2006. – 2007.g.dz.; 
Sr16, Vr16 - jaunieši un jaunietes 1998. – 1999. g.dz.;   S10, V10 - jaunieši un jaunietes 2004. – 2005.g.dz.; 
Sr21, Vr21 - vīrieši un sievietes 1997. – 1975.g.dz.;   S12, V12 - jaunieši un jaunietes 2002. – 2003. g.dz; 
Sr40, Vr40 - vīrieši 1974.g.dz. un vecāki.    S14, V14 - jaunieši un jaunietes 2000. – 2001. g.dz.; 
          S16, V16 - jaunieši un jaunietes 1998. – 1999. g.dz.; 
          S21, V21 - vīrieši un sievietes 1997. – 1975.g.dz.; 
          S40, V40 - vīrieši 1974.g.dz. un vecāki. 

DISTANCES 
V21, S21  2 x 1,2km x 4 apļi 
V16, S16, V40  2 x 1,2km x 3 apļi  
V14, S14, S40  2 x 1,2km x 3 apļi  
V10, S10, V12, S12 2 x 0,7km x 3 apļi  
V6, V8, S6, S8  2 x 0,2km x 3 apļi  

 
NORISE 
Komandā 2 dalībnieki. Sacensības rollerslēpotājiem notiek klasiskajā stilā. Sacensības skrituļotājiem notiek bez 
ierobežojumiem. Starts pa grupām (maksimālais komandu skaits vienā braucienā 6). Rīkotāji skaitliski mazas grupas 
vienā distancē var apvienot startēt kopā. 
Starts rollerslēpošanai plkst. 11:00 
Starts skrituļslidošanai plkst. 15:00 

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. 
• Klasiskā stila distancē atļauts izmantot tikai klasiskā soļa rollerslēpes, kuras aprīkotas ar melnās gumijas riteņiem. 
Riteņu izmēri platumā ≥ 44mm( un lielāks); riteņu diametrs ø ≤ 75mm(un mazāks). 
• Marķētā starta/finiša koridorā nedrīkst mainīt savu braukšanas joslu, aizšķērsot ceļu konkurentam. 
• Pirms sacensībām notiek rollerslēpju tehnisko parametru pārbaude un marķēšana. 
• Dalībniekiem, kuriem nav klasiskā soļa rollerslēpes, tiks piedāvātas to īrēšanas iespējas iepriekš piesakoties pie 
rīkotājiem. 
• Sacensību dalībniekiem ir jādod ceļš ātrāk braucošiem pēc 1. pieprasījuma. 
• Aizliegts trasē šķērsot/bloķēt ceļu citam dalībniekam! Dalībniekam braucot trasē ir jārīkojas tā, lai viņš neradītu draudus 
cita (blakus vai aizmugurē esoša) dalībnieka drošībai. 
• Par klasiskā stila neievērošanu dalībnieki var tikt diskvalificēti. 
• Stafetes maiņa tiek nodota šķērsojot maiņas kontroles līniju (paralēlā koridorā). 
• 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. 
• Protesti iesniedzami rakstiski samaksājot 20EUR sacensību galvenajam tiesnesim 20 min. laikā pēc neoficiālo rezultātu 
publicēšanas. Protesta apstiprinājuma gadījumā iemaksāto maksu (20EUR) atgriež iesniedzējam. 
• Rezultātu fiksēšanai tiks izmantota čipu sistēma. Dalībnieks ir atbildīgs sacensību laikā par čipa drošību un 
nepazaudēšanu. Čipa nozaudēšanas gadījumā sods 50EUR. 

 
PIETEIKUMI 
Iepriekšpieteikšanās www.ba2.lv līdz 1.maijam. plkst. 18:00 vai sūtīt uz e-pastu: ssaac@sigulda.lv 
Pēc 1.maija plkst. 18:00 un sacensību dienā līdz plkst. 11.30 par dārgāku samaksu. 

mailto:ssaac@sigulda.lv


 

MAKSAS 
Piesakoties līdz 1.maijam plkst. 18:00: SV6, SV8 – bez maksas; SV10, SV12, SV14, SV16 – 5 EUR; pārējiem – 10 EUR 

no komandas. Piesakoties pēc 1.maija plkst.18:00 un sacensību dienā (3.05): SV6, SV8 – 5 EUR; SV12, SV14, SV16 – 

10 EUR; pārējiem – 20 EUR no komandas. Dalībniekiem uzrādot Siguldas identifikācijas karti atlaide 25%. 

Maksa veicama 3.05. sacensību centrā vai veicot pārskaitījumu līdz 01.05. plkst. 14:00 uz P/A „Siguldas Attīstītības 

aģentūra” AS Swedbanka, kods  HABA22LV, konts LV72HABA0551037815238, maksājuma mērķis: Maksa GRAND 

PRIX un norādot vārdu, uzvārdu, starta grupu. Maksājuma uzdevums jāuzrāda sacensību dienā reģistrējoties 

sekretariātā. 

APBALVOŠANA  
Katras grupas 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar SIGULDA GRAND PRIX medaļām.  

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
www.sigulda.lv; www.ba2.lv; www.infoski.lv;  www.siguldassports.lv  Jānis Lazdāns tālr. +37129368877 

 

http://www.sigulda.lv/
http://www.ba2.lv/

