“S!-SKATE 2021” NOLIKUMS
Skrituļslidošanas un rollerslēpošanas sacensības pieaugušajiem un bērniem
"S!-Skate 2021" ir bērnu un pieaugušo skrituļslidošanas un rollerslēpošanas sacensības,
kurās aicināts piedalīties ikviens entuziasts. Sacensības notiek jau septīto gadu un ik gadu
pulcē arvien vairāk dalībniekus. Arī šogad turpinām aizsākto skrituļslidotāju un
rollerslēpotāju OPEN grupu. Jaunums – šogad vienā sacensību dienā dalībnieks startē divās
distancēs - sprinta distancē un izturības distancē.
Mērķis un uzdevums
• Popularizēt skrituļslidošanu un rollerslēpošanu visās vecuma grupās.
• Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu.
• Noskaidrot labākos skrituļslidotājus un rollerslēpotājus dažādās vecuma grupās.
Laiks un vieta
Sacensības norisināsies 2021. gada 7. augustā Fischer Slēpošanas centrā, Puķu ielā 4, Siguldā.
Sacensību sākums plkst.10.00, reģistrācija no plkst. 9.00.
Rīkotājs
Sacensības rīko Fischer Slēpošanas centrs (SIA “Siguldas Sporta serviss”) sadarbībā ar SK
“APEX” un Siguldas novada pašvaldību.
Sacensību dalībnieki un grupas
Sacensībās var piedalīties ikviens interesents, kurš ir apguvis skrituļslidošanas un/vai
rollerslēpošanas iemaņas un, kuram ir atbilstošs veselības stāvoklis.
Dalībnieku vecuma grupas:
Grupas
Skrituļslidošana
V6 un S6
V8 un S8
V10 un S10
V12 un S12
V14 un S14
V jaunieši un S jaunietes
V jaunieši OPEN un S
jaunietes OPEN

Dzimšanas gadi
2015. gadā dzimušie un jaunāki
2013. un 2014. gadā dzimušie
2011. un 2012. gadā dzimušie
2009. un 2010. gadā dzimušie
2007. un 2008. gadā dzimušie
2002. – 2006. gadā dzimušie
2002. gadā dzimušie un jaunāki

V elite un S elite
V40 un S40

2001. gadā dzimušie un vecāki
1981. gadā dzimušie un vecāki

V OPEN un S OPEN

2001. gadā dzimušie un vecāki

Piezīmes

Dalībnieki startē ar slidām,
kuru ritentiņu lielums
nepārsniedz 100 mm

Dalībnieki startē ar slidām,
kuru ritentiņu lielums
nepārsniedz 110 mm

Rollerslēpošana
V OPEN juniori un S
2002. gadā dzimušie un jaunāki
OPEN juniori
V OPEN un S OPEN
2001. gadā dzimušie un vecāki
* Ja grupā startē mazāk par trim dalībniekiem, sacensību organizatoriem un tiesnešiem ir
tiesības apvienot ar nākamo vecuma grupu.
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Programma
• 9.00 – 9.40 Sacensību reģistrācija
• 10:00 Starts sprinta distancei:
o Starts notiek secībā no jaunākās grupas (SV6) uz vecāko grupu pa 4 dalībniekiem
vienā braucienā.
o Dalībnieku braucienu kārtība (starta secība) abās distancēs tiek noteikta pēc
ONLINE sistēmā reģistrētā ID numura vienas grupas ietvaros.
• ~11.30 Starts izturības distancei
• Apbalvošana notiek aptuveni 20 minūtes pēc pēdējā dalībnieka finiša.
• ~14.00 Sacensību noslēgums.
Sacensību distances
1. Sprinta distances garums
Grupas
Distances garums
Visas grupas veic
vienu distanci (1
140 metri
x 200m stadiona aplis)

2. Izturības distances apļu garums un skaits
Grupas
Apļu
Apļa garums
Distances
skaits
garums
SV6
4
Stadions, 200 metri 800 metri
SV8
8
Stadions, 200 metri 1,6 kilometri
SV10
1
Trase, 1,2 kilometri 1,2 kilometri
SV12, SV14,
2
Trase, 1,2 kilometri 2,4 kilometri
SV jaunieši/-tes, SV jaunieši/-tes Open
3
Trase, 1,2 kilometri 3,6 kilometri
Rollerslēpošana SV Open juniori*
SV elite, SV40, SV Open
4
Trase, 1,2 kilometri 4,8 kilometri
Rollerslēpošana V Open un S Open*
5
Trase, 1,2 kilometri 6 kilometri
* SV Open un SV Open juniori rollerslēpošanas grupās dalībniekiem stadiona zonā distance
jāveic klasikas solī. Neievērojot noteikumus, dalībniekam tiek parādīta dzeltenā –
brīdinājuma kartīte, pie atkārtota pārkāpuma – sarkanā kartīte un dalībnieks tiek noņemts
no trases un diskvalificēts. Sprinta distancē rollerslēpotāji drīkst veikt atspērienu pagrieziena
daļā (trasē šī daļa nomarķēta).
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Sacensību noteikumi
• Maksimālais dalībnieku skaits pasākumā (gan sportisti, gan pavadošās personas) kopā
nedrīkst pārsniegt 500 (pieci simti) personas. Vienam sacensību dalībniekam līdzi var
būt ne vairāk par 2 pavadošām personām, kuras ir jāreģistrē, reģistrējot dalībnieku.
Bērni līdz 7 gadu vecumam neskaitās kā pavadošas personas un drīkst būt kā
pavadošās personas bez reģistrācijas.
• Pēc dalībnieku reģistrācijas sacensību vietā, visiem dalībniekiem un pavadošām
personām, tiks izsniegtas aproces, kas kalpos kā atļauja uzturēties sacensību bāzes
teritorijā, sacensību laikā.
• Pasākuma laikā, skatītajiem ieeja ir aizliegta!
• Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicams lietot arī elkoņu,
ceļu un delnu aizsargus.
• Dalībniekiem trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības.
• Dalībnieki paši skaita veicamos apļus vai to dara treneris vai cita persona.
• Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti
sacensību nolikumā.
• Dalībnieks uzņemas atbildību un apliecina to, piesakoties sacensībām:
o par savu veselības stāvokli un atbilstību sacensību distancei;
o par ceļu satiksmes noteikumu un sacensību nolikuma ievērošanu.
Par bērniem uzņemas atbildību vecāki vai to pārstāvji.
• Organizatori un citi cilvēki, kuri iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem
tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem
zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to
laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem
nelaimes gadījumiem trasē, kā arī par mantas nozaudēšanas vai zādzības gadījumiem.
• Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu
pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām
personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un
necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
• Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta
sacensību rezultātu publicēšana, filmēšana un fotografēšana no pasākuma rīkotāju SIA
“Siguldas Sporta serviss” un SK “APEX” puses, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto
personu puses. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē,
apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots
filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti
sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju
rīkos. Piesakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka atbildīgā persona (pieteicējs) ir
piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai,
glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma.
Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder SIA “Siguldas Sporta
serviss” un SK “APEX” vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu
pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem
ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim,
kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš
minēto apmeklētājam.
• Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro šo
nolikumu.
• Rezultātu fiksēšanai tiks izmantota čipu sistēma. Dalībnieks ir atbildīgs sacensību laikā
par čipa drošību un nepazaudēšanu. Čipa nozaudēšanas gadījumā dalībniekam jāmaksā
sods čipa izmaksu segšanai - 50 EUR.
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Open grupās dalībnieki startē tikai ar savai grupai atbilstošām skrituļslidām. Šīm
skrituļslidām jābūt noteiktajam ritentiņu izmēram. Sacensību organizatori ir tiesīgi lemt
par dalībnieku, kuri, pēc organizatoru domām, ir izvēlējušies startēt sev vai savam
inventāram neatbilstošā grupā, pievienošanu citai, dalībniekam atbilstošai grupai.
SV Open un SV Open juniori rollerslēpošanas grupās dalībniekiem stadiona zonā distance
jāveic klasikas solī, lai neapdraudētu citus sacensību dalībniekus trasē. Neievērojot
noteikumus, dalībniekam tiek parādīta dzeltenā – brīdinājuma kartīte, pie atkārtota
pārkāpuma – sarkanā kartīte un dalībnieks tiek noņemts no trases un diskvalificēts!
Sacensības notiek arī lietus laikā.
Visiem dalībniekiem sacensībās jāievēro 2 metru distance no pārējiem dalībniekiem,
jāizvairās no tieša kontakta ar citiem dalībniekiem vai sacensību atbalstītājiem.
Izvērtējiet savu veselības stāvokli. Neapmeklējiet sacensības, ja jūtaties slikti vai jums ir
kādi no saslimšanas simptomiem: paaugstināta temperatūra, klepus, apgrūtināta
elpošana. Šādos gadījumos nekavējoties meklējiet palīdzību un izpildiet Veselības
ministrijas norādījumus, kurus varat atrast www.vm.gov.lv.
Apmeklējot sacensību trasi, aicinām klientus ievērot personīgo higiēnu. Centrā ir
pieejams WC un roku higiēnas stendi gan servisa ēkā, gan ārpusē pie ieejas.
Apmeklētājiem ir jāievēro visi speciālie grīdas marķējumi servisa ēkā, zīmes un zonu
sadalošie konusi un tīkli trasē, kas izvietoti, lai regulētu apmeklētāju plūsmu un palīdzētu
ievērot nepieciešamo distanci starp apmeklētājiem.
Sacensību organizatori patur tiesības koriģēt nolikumu, informējot par to Fischer
slēpošanas centra Facebook lapā un mājas lapā www.siguldassports.lv

Vērtēšana
• Dalībnieki tiek vērtēti noteiktajās vecuma grupās.
• Grupas kopvērtējumu aprēķina, summējot katra dalībnieka abās distancēs uzrādīto
rezultātu koeficientus.
• Vienādu koeficientu summas gadījumā, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis
augstāku rezultātu izturības distancē.
Apbalvošana
Visi dalībnieki, kuri piedalās abās distancēs un apbalvošanas laikā organizētās loterijas laikā
atrodas uz vietas, piedalīsies loterijā. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā saņem kausus un
atbalstītāju sarūpētas balvas.
Reģistrācija
Reģistrēties un apmaksāt dalības maksu var interneta vietnē: www.siguldassports.lv/starts
ne vēlāk kā līdz š.g.6.augusta plkst.9.00.
Dalības maksas*
Pieteikšanās tiešsaistē
Jaunieši, Pieaugušie
9,00 eiro
Skolēni
6,00 eiro
Bērni
3,00 eiro
*Uzrādot Siguldas novada ID karti “Es esmu siguldietis” vai ievadot savu ID kartes numuru
tiešsaistes reģistrācijas formā, 10% atlaide dalības maksai.
Dalības maksā iekļauta dalībnieka numura īre, ūdens sacensību laikā, laika kontroles čipa īre,
rezultātu nodrošināšana, orģināli kausi kopvērtējuma uzvarētājiem, nomarķētas un
sagatavotas trases.
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Papildus serviss
Sacensību centrā pieejama skrituļslidošanas un rollerslēpošanas inventāra noma, darbojas
WC, kafijas un našķu automāti. Par papildu samaksu pieejams slēdzams skapītis, duša un
sauna.
Protestu izskatīšana un pieteikšana
Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 10 minūtes pēc konkrētās disciplīnas sacensību beigām,
adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. Kopā ar protestu sekretariātā jāiemaksā 30
EUR. Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu kolēģija, bet lēmumu pieņem galvenais tiesnesis ne
vēlāk kā 15 minūtes pēc protesta saņemšanas. Galvenā tiesneša pozitīva lēmuma un
protesta apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda 30 EUR tiek atgriezta protesta
iesniedzējam. Galvenā tiesneša noraidoša lēmuma gadījumā iemaksātā nauda 30 EUR netiek
atgriezta.
Sacensību rezultāti, informācija un fotogrāfijas
Aktuālā informācija par sacensībām pieejama tīmekļa vietnēs:
www.siguldassports.lv / https://www.facebook.com/fischersleposanascentrs/
www.apexski.lv / https://www.facebook.com/ApexSki/
www.sigulda.lv
www.ba2.lv
Sacensību organizatoru kontakti
• Papildus informācijai sazināties ar sacensību tiesnešiem:
o SK “APEX” vadītāja Kristīne Cera, kristineposka@gmail.com, mob: 29229022;
o Sacensību atbildīgā par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu Kristīne Cera;
o Sacensību galvenā tiesnese Marta Garā, martagaraa@gmail.com, mob: 25939545;
o Laika ņemšanas un fiksēšanas tiesneši, Biedrība “A2”, Jānis Lazdāns;
• Tiesnešu kolēģiju un sacensību personālu nodrošina SK “APEX ”.

Paldies mūsu atbalstītājiem un sadarbības partneriem!

sigulda.lv

siguldassports.lv

apexski.lv

fischersports.com

onewaysports.com

vauhti.fi

ramkalni.lv

ba2.lv

taktika.lv
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https://dabaslaboratorija.lv/

kakiskalns.lv/mezakakis/

https://www.facebook.com/garaamfoto

klikk.lv

siguldassports.lv

reinatrase.lv/

Uz tikšanos sacensībās!
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