
Tautas slēpojums
 „APKĀRT TALSIEM ”

Kurzemes atklātais čempionāts pieaugušajiem
Nolikums un noteikumi

Sacensību datums un starta laiks: 2012. gada 29.janvārī. starts plkst. 12:00

Sacensību norises vieta: Slēpojuma starts/finišs - Talsu 2.vidusskolas stadionā. Trase vijas pa Talsu 
pauguraini ar nelieliem kāpumiem un nobraucieniem.

Distance un slēpošanas stils: Apļa garums 6km. Slēpojums notiek brīvajā stilā. Vietās, kur tas 
iespējams trases malā būs ievilkta klasiskā stila sliedes.
Dalībnieku grupas, distanču garumi:

Meitenes, 
sievietes

Jaunieši,
vīrieši Dzimšanas gads

Distances 
garums

Apļu skaits Dalības 
maksa

S10 V10 2001. un 2003. 4km 1 Ls 1,-
 S14 V14 1998.-2000. 6km 1 Ls 1,-
S18 V18 1994.-97. g.dz. 12km 1 Ls 3-

Veterāni 1962.-1971. 18km 3 Ls 3-
Veterānes 1962.-1971. 12km 2 Ls 3

Seniori 1961. un vecāki 12km 2 Ls 3
Seniores 1961. un vecākas 6km 1 Ls 3

ST VT TAUTAS KLASE 6km 1 Ls 3
Bērnu slēpojums 2004. un jaunāki 500m 1 Bezm.

Kurzemes čempionāta iekaitē piedalāsKurzemes čempionāta iekaitē piedalāsKurzemes čempionāta iekaitē piedalāsKurzemes čempionāta iekaitē piedalāsKurzemes čempionāta iekaitē piedalāsKurzemes čempionāta iekaitē piedalās
S V 1972.-1993.g.dz. 18km 3 Ls 2,-

Dalības maksas: piesakoties iepriekš maksa 2, - Ls, bet 
sacensību dienā 3, - Ls

Pieteikumi: 
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu kasper83@inbox.lv    līdz 28.01.12 plkst. 21:00
Dalībnieku pieteikšanās sacensību norises dienā tikai līdz plkst.11:30

Apbalvošana: ar balvām un diplomiem tiek apbalvoti I-III vietu ieguvēji katrā vecuma grupā katrā 
disciplīnā. Apbalvo dalībniekus, ja grupā ir vairāk kā 3 dalībnieki. Kurzemes čempionāta 
uzvervētājus ar kausiem.
 
Protesta procedūras: Protesti par slēpojuma 1.-30. absolūto rezultātu uzrādītājiem ir iesniedzams 
ne vēlāk kā 15min. pēc neoficiālo rezultātu izvietošanas uz informācijas dēļa. Pārējie protesti 
iesniedzami ne vēlāk kā 30min pēc finiša kontrollaika slēgšanas (15:00). Visi protesti ir iesniedzami 
rakstveidā, pievienojot Ls 15,- garantijas depozītu, kas netiek atmaksāts gadījumā, ja žūrija 
neapmierina protestu. Protestā ir jāmin un jāpievieno visi iespējamie pierādījumi, kas liecina par 
labu protestam.

Organizē: Talsu sporta nodaļa, Talsu biatlona, slēpošanas klubs.

Dalībnieku ērtībai būs pieejamas siltas ģērbtuves sporta hallē,  pēc finiša iespējams nomazgāties 
dušā.

Tālrunis informācijai: Kaspars Sakniņš 26371824, Mareks Birkentāls 29408140                
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