2022. GADA LATVIJAS ČEMPIONĀTS PIEAUGUŠAJIEM,
MEISTARSACĪKSTES JAUNIEŠIEM UN VETERĀNIEM
DISTANČU SLĒPOŠANĀ
1. POSMS – SACENSĪBU PROGRAMMA
VIETA
Sporta un atpūtas bāze “Smeceres Sils”, Madona

TEHNISKAIS RĪKOTĀJS
Sacensības organizē Latvijas Slēpošanas Federācija (LSF) sadarbībā ar Madonas novada
pašvaldību un biedrību A-Madona

FIS/LČ SACENSĪBU ŽŪRIJA
FIS Tehniskais delegāts: Jānis Puida (LAT) janis.puida@gmail.com
Nacionālais tehniskais delegāts: Normunds Bērziņš
Sacensību galvenais tiesnesis: Gunārs Ikaunieks gunars21@inbox.lv

SACENSĪBU NORISES KĀRTĪBA
Sacensības tiek organizētas un norisinās saskaņā ar FIS* noteikumiem, ņemot vērā nolikumā un
sacensību programmā minētās atkāpes.

SACENSĪBU PROGRAMMA
2022. gada 15. janvāris
Sprints klasiskajā stilā
Komandu pārstāvju sanāksme piektdien plkst. 20:00 MS Teams
8:30

Iepriekš reģistrēto dalībnieku starta numuru saņemšana

9:00-9:55

Oficiālais treniņš sprinta sacensībām klasiskajā stilā

10:00

Starts sprinta kvalifikācijas FIS grupa sievietes: S, S20, S18 (1,1 km)

10:20

Starts sprinta kvalifikācijas FIS grupa vīrieši: V, V20, V18 (1,7 km)

11:15

FIS grupu ¼fināli, ½fināli, fināli

12:30

Starta numuru saņemšana LČ jauniešu grupām

12:55-13:25

Iesildīšanās pa sacensību trasi LČ jauniešu grupām

13:30

Sprinta kvalifikācija V16, S16, V14, S14, V12, S12, V10, S10

14:30

Sprinta kvalifikācija V12, S12, V10, S10 grupām 2. brauciens

15:00

LČ Jauniešu grupu S16, V16, S14, V14 – ½fināli, fināli

! Apbalvošana 10-15min laikā pēc katras grupas finiša
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2022. gada 16. janvāris
Īsā distance brīvajā stilā ar intervāla startu / Skikross F jauniešiem
Komandu pārstāvju sanāksme sestdien plkst. 20:00 MS Teams
8:30

Iepriekš reģistrēto dalībnieku starta numuru saņemšana

9:00 – 9:50

Oficiālais treniņš intervāla sacensībām brīvajā stilā

10:00

Intervāla starts FIS grupai sievietes: S, S20, S18

11:00

Intervāla starts FIS grupai vīrieši: V, V20, V18

12:00

Veterānu starts V50, V40, S50, S40, V60, S60

12:55 – 13:25

Iesildīšanās pa sacensību trasi LČ jauniešu grupām

13:30

Skikross: V16, S16, V14, S14, V12, S12, V10, S10

! Apbalvošana 10-15min laikā pēc katras grupas finiša

DALĪBNIEKU GRUPAS UN DISTANČU GARUMI

Vīrieši
Juniori
Jaunieši
Sievietes
Juniores
Jaunietes
Jaunieši
Jaunietes
Jaunieši
Jaunietes
Jaunieši
Jaunietes
Bērni
Bērni
Veterāni
Veterānes
Veterāni
Veterānes
Veterāni
Veterānes

1. posms
15.-16.01.2022.
Madona
Sprints
Īsā distance
2001. un vecāki
1,7 km C (FIS)* 10 km F (FIS)*
2002.-2003. gads
1,7 km C (FIS)* 10 km F (FIS)*
2004.-2005. gads
1,7 km C (FIS)* 10 km F (FIS)*
2001. un vecākas
1,1 km C (FIS)* 5 km F (FIS)*
2002.-2003. gads
1,1 km C (FIS)* 5 km F (FIS)*
2004.-2005. gads
1,1 km C (FIS)* 5 km F (FIS)*
2006.-2007. gads
1,1 km C
skikross F
2006.-2007. gads
1,1 km C
skikross F
2008.-2009. gads
1,1 km C
skikross F
2008.-2009. gads
1,1 km C
skikross F
2010.-2011. gads
550 m C
skikross F
2010.-2011. gads
550 m C
skikross F
2012. gadā dzimuši un jaunāki
550 m C
skikross F
2012. gadā dzimušas un jaunākas
550 m C
skikross F
1982.-1973. gads
10 km F
1982.-1973. gads
5 km F
1972.-1963. gads
`
10 km F
1972.-1963. gads
5 km F
1962. gadā dzimuši un vecāki
5 km F
1962. gadā dzimušas un vecākas
2,5 km F
Dzimšanas gads

Grupa

V
V20
V18
S
S20
S18
V16
S16
V14
S14
V12
S12
V10
S10
V40
S40
V50
S50
V60
S60

!! Sporta sacensībās piedalīties un to norises vietā atrasties varēs tikai personas ar primārās
vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie, kuri veikuši Covid19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, un tiek nodrošinātas noteiktās prasības
attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu. Pirmsskolas vecuma bērni sacensībās drīkst piedalīties,
ja pirms sacensību norises būs veikts antigēna paštests autorizētas personas un vecāku klātbūtnē,
un tas būs negatīvs.
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Eiropas Savienības regula 2019/1021 (“POP regulation”) un Eiropas Komitejas regula Nr.
1907/2006 (“REACH”) aizliedz lietot fluora produktus, kas satur C8/PFOA*. Šīs regulas ir spēkā ar
2021/2022 gada sezonu. * PFOA - Perfluoroktānsulfonskābe

SACENSĪBU NOTEIKUMI (pilnus noteikumus skatīt LČ nolikumā)
1.

Sacensībās var startēt un LČ titulu var izcīnīt ikviens Latvijas Republikas pilsonis un
rezidents. Ārvalstu sportisti var startēt LČ sacensībās, neizcīnot LČ medaļas. FIS sacensību
ieskaitē var startēt atbilstoši FIS noteikumiem.

2.

Sportists var startēt samaksājot noteikto starta naudu, LSF noteiktajā kārtībā.

3.

FIS statusa sacensībās var piedalīties sportists, kurš dzimis 2006. gadā vai agrāk.

4.

Lai izcīnītu FIS punktus, dalībniekam ir nepieciešams aktīvs FIS kods. Šiem sportistiem līdz
pieteikumu iesniegšanai nepieciešams aktivizēt FIS kodu Latvijas Slēpošanas Federācijā.

5.

Dalībnieki, kuriem, startējot FIS statusa sacensībās, nav aktīva FIS koda, netiks pielaisti
sprintu finālu braucienos, tiks izņemti no FIS statusa sacensību rezultātiem pirms to
publicēšanas FIS mājas lapā, kā arī nesaņems FIS punktus.
LSF aicina arī S18 un V18 grupu sportistus iespēju robežās aktivizēt FIS kodu, ja sportists
vēlas, lai rezultāti tiktu atspoguļoti FIS rangā.

6.

V, S, V20, S20, V18, S18 vecuma grupām sprinta izslēgšanas sacensībās (ceturtdaļfinālos,
pusfinālos un A finālā) piedalās 30 sportisti, kas uzrādījuši ātrākos kvalifikācijas laikus.
Izslēgšanas sacensībās tiks izmantos “lucky looser” (no.angl.val. “laimīgais zaudētājs”)
princips (FIS noteikumu 325.4.2.7 punkts). Dalībnieku starta secība izslēgšanas sacensībās
tiks organizēta atbilstoši FIS noteikumu 325.4.2.5 punktam.

7.

V16, S16, V14, S14 vecuma grupām sprinta izslēgšanas sacensībās (pusfinālos un A finālā)
piedalās 12 sportisti, kas uzrādījuši ātrākos kvalifikācijas laikus. Katrā pusfinālā tiek 6
sportisti. A finālā iekļūst 2 ātrākie sportisti no katra pusfināla un divi sportisti, kas no abiem
pusfināliem uzrādījuši nākamos ātrākos rezultātus. Dalībnieku starta secība izslēgšanas
sacensībās tiks organizētu atbilstoši FIS noteikumu 325.4.2.5 punktam.

8.

Sprinta sacensībās V10, S10, V12, S12 vecuma grupām ir 2 kvalifikācijas braucieni. Vietu
kārtība tiek noteikta pēc labākā rezultāta vienā no diviem kvalifikācijas braucieniem

9.

Sacensību laikā trase tiek slēgta 5 minūtes pirms katra starta, tā ir slēgta līdz sacensību
noslēdzošā dalībnieka finišam, šajā brīdī sacensību trasē drīkst atrasties tikai startējošie
dalībnieki. Dalībnieki, kas to neievēro var tikt diskvalificēti konkrētajā sacensību dienā, bet
klubam/sporta skolai tiek noteikta soda nauda 50 eiro, kas jāsamaksā līdz nākamajai
sacensību dienai. Lēmumu pieņem sacensību žūrija, un tas nav pārsūdzams.

10.

Čipu vai starta numuru nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā dalībniekam jāmaksā soda
nauda – 20 eiro par numuru, 70 eiro par čipu

11.

Sacensībās ar intervāla startu, dalībniekam, kuru apsteidz, jādod ceļš ātrāk braucošajam pēc
1. pieprasījuma.

12. PIETEIKUMI
12.1. Pieteikšanās sacensībām notiek ar LSF mājas lapas starpniecību ne vēlāk kā līdz
ceturtdienas plkst. 23:59. Tehnisku iemeslu dēļ, minētajā termiņā, pieteikumu var iesniegt rakstiski
(e-pasts) uz LSF e-pastu: info@ski.lv. Dalībnieka vai komandas pārstāvis dalībnieka atsaukumu
no sacensībām var nosūtīt līdz sacensību iepriekšējās dienas plkst. 20:00 uz info@ski.lv.
12.2.

Pieteikums netiks pieņemts, ja tas nesaturēs visas elektroniskajā formā pieprasītās ziņas.
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• Komandām, sporta skolām par visiem pieteiktajiem dalībniekiem tiek piestādīts rēķins par dalību
sacensībās.
• Individuālajiem dalībniekiem par dalību jānorēķinās ar pārskaitījumu līdz attiecīgai sacensību
dienai pirms ierašanās uz reģistrāciju.

Pārskaitījums jāveic uz:
Biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija"
Reģ. Nr. 40008023069
Luminor Bank A/S Latvijas filiāle

vai

A/S Swedbank

Konts: LV35RIKO0002013226036

Konts: LV19HABA0551031997550

Kods: RIKOLV2X

Kods: HABALV22

Maksājuma uzdevumā jānorāda dalībnieka Vārds, Uzvārds, Grupa, LČ posms
Ierodoties uz reģistrāciju, jāuzrāda izdrukāts maksājuma uzdevums vai maksājumu aplikācijas
ekrānšāviņš.
12.3. Par dalībnieku veselības stāvokli, kā arī tehnisko un fizisko sagatavotību ir atbildīga
pieteikumu iesniegušā organizācija vai pats dalībnieks.
13.

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

13.1. Dalībnieku reģistrācijas apstiprināšanu, numuru saņemšanu veic sacensību pieteikumā
norādītais pārstāvis vai pats dalībnieks sacensību vietā.
13.2. Veikt papildus reģistrāciju sacensību dienā nav iespējams, izņemot, aizvietot saslimušu
dalībnieku stafetēs.
14.

DALĪBAS MAKSA

14.1.

S10, V10 grupās – nav dalības maksas.

14.2.

S12 – S18, V12 – V18 grupās – 5 eiro par katru sacensību distanci.

14.3.

S20, S, V20, V un veterānu grupās - 10 eiro par katru sacensību distanci.

14.4.

Ārvalstu sportistiem S, V, S20, V20, S18, V18 grupās 10 eiro par katru sacensību distanci.
Visiem pieteiktajiem dalībniekiem tiek piestādīts rēķins par dalību sacensībās. Dalībnieka vai
komandas pārstāvis dalībnieka atsaukumu no sacensībām var nosūtīt līdz sacensību
iepriekšējās dienas plkst. 20:00 uz info@ski.lv.

