S! – FISCHER 2018 Ziemas skolēnu čempionāts distanču slēpošanā
Mērķis un uzdevums:
- Popularizēt distanču slēpošanas sporta veidu skolēnu vidū.
- Noteikt spēcīgākās vispārizglītojošās Latvijas skolas distanču slēpošanā.
- Piesaistīt jaunus klientus Fischer Slēpošanas centram.
- Veicināt lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vidū.
Rīkotājs:
Fischer Slēpošanas centrs un Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Fischer Latvia.
Laiks un vieta:
Čempionāts notiek 4 posmos Fischer Slēpošanas centrā, Puķu iela 4.
Starts plkst. 11:00.
1. posms - 19.01. Intervāla starts klasiskajā stilā.
2. posms – 09.02. Šķēršļu un veiklības distance brīvajā stilā.
3. posms – 23.02. Intervāla starts klasiskajā stilā
4. posms – 09.03. Intervāla starts brīvajā stilā (V10 un S10 klasiskajā stilā)
Sacensību dalībnieki:
Sacensībās piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu komandas.
Dalībnieku grupas:
1. S10 – 2008. gadā dzimušas un jaunākas.
2. V10 - 2008. gadā dzimušie un jaunāki.
3. S12 - 2006.-2007. g. dz.
4. V12 -2006.-2007. g. dz.
5. S14 - 2004.-2005. g. dz.
6. V14 -2004.-2005. g. dz.
7. S16 - 2002.-2003. g. dz.
8. V16 - 2002.-2003. g. dz.
9. S18 - 2000.-2001. g. dz.
10. V18 -2000.-2001. g. dz.
Sacensībās atļauts piedalīties 1999. gadā dzimušajiem skolēniem. Nepieciešama izziņa no
skolas, ka skolnieks nav palicis uz otru gadu un, ka ir attiecīgās skolas skolēns.
Distanču garumi un slēpošanas stils:
Distanču garumi
S12, S10, V10 600m
V12, S14 1,2km
V14, S16 2,4km
V16, S18 3,6km
V18 4,8km
2. posmam (šķēršļu un veiklības slēpošanas distances) garums tiks precizēts.
Vērtēšana:
Dalībnieki tiek vērtēti noteiktajās vecuma grupās.
Katras grupas uzvarētājs saņem 1000 punktus. Katrai nākamajai vietai punktus aprēķina,
uzvarētāja laiku dalot ar konkrētās vietas uzrādīto laiku.
Grupas kopvērtējumu aprēķina, summējot 3 labāko posmu punktu summu.

Skolu kopvērtējumā tiek vērtēta četru grupu labāko rezultātu summa, ko sastāda divi labākie
rezultāti katrā vecuma grupā.
Noteikumi:
Sacensību posmos, kuri norisinās klasiskajā slēpošanas stilā, izmantoto nūju garums nedrīkst
pārsniegt 83% no dalībnieka auguma. Nūju garums tiek mērīts no nūjas apakšējā gala līdz
vietai, kur piestiprināta roktura siksniņa. Dalībnieka augumu mēra ar slēpjzābakiem kājās (pēc
Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) noteikumiem).
Dalībnieku, kuru nūju garums pārsniedz atļauto garumu, rezultāti var tikt anulēti vai tiem tiek
piešķirts soda laiks. Par to lemj sacensību organizatori.
Šķēršļu un veiklības distancē katrs no šķēršļiem jāveic norādītajā virzienā un tehnikā. Par
nepareizi veiktu šķērsli dalībniekam tiek piešķirts soda laiks, par kuru lej galvenais tiesnesis.
Sacensību organizatori patur tiesības mainīt nolikumu un tajā esošo informāciju par to iepriekš
informējot mājaslapā www.siguldassports.lv un facebook lapā:
https://www.facebook.com/fischersleposanascentrs/
Reģistrācija tiks izsludināta!
Apbalvošana:
Katra posma katras grupas 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un sponsoru
balvām. Kopvērtējuma grupu uzvarētāji 1. – 3. vietu ieguvēji saņem medaļas un sponsoru
balvas.
Skolu kopvērtējumā 1. vieta saņem dāvanu karti 1500.00 EUR apmērā FISCHER slēpošanas
inventāra iegādei, 2. un 3. vietas – 10 BRIKO Maplus balvas.
Dalības maksa:
Dalības maksa katram dalībniekam par vienu posmu – 2,50 EUR (dalības maksa tiek izmantota
trases iekārtošanai, tiesāšanai, rezultātu apstrādei, medaļām, kausiem, diplomiem, auzu
pārslu putrai, tējai). Maksa veicama sacensību dienā Fischer Slēpošanas centra kasē skaidrā
naudā vai tiešsaistē pasūtot rēķinu caur www.siguldassports.lv.
Serviss:
Sacensību centrā darbosies MAPLUS slēpju serviss un FISCHER slēpju noma. Katram
dalībniekam dalības maksā ietilpst auzu pārslu putra un tēju. Sacensību centrā darbojas WC,
kafijas un uzkodu automāti. Par papildus samaksu iespējamas dušas un sauna.
Informācija:
Papildus informācija pa e-pastu: fsc@sigulda.lv vai pa tālruņiem 67970262 un 29118847.
www.siguldassports.lv
www.ba2.lv
www.patrol.lv
www.infoski.lv

