SKI B0X BALVU IZCĪĽA SKRITUĻSLIDOŠANĀ 2014
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums
Popularizēt skrituļslidošanas sporta veidu visu vecuma grupu vidū. Veicināt lietderīgu un fiziski
aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Nodrošināt regulāras skrituļslidošanas sacensības un noskaidrot
labākos skrituļslidotājus Latvijā 2014. gadā.
2. Laiks un vieta
Sacensības notiek 2014. gada visas vasaras garumā sekojošos datumos:
1. posms: 13. maijā;
2. posms: 10. jūnijā;
3. posms: 15. jūlijā;
4. posms: 12. augustā;
5. posms: 9. septembrī;
plkst. 19:00 – 21:00 Uzvaras laukuma trasē Uzvaras bulvārī 15.
Starti 1 apļa braucienam:
Starts U6 grupai (zēni un meitenes) 19:00
Starts U8 grupai (zēni un meitenes) 19:10
Starts U10 grupai (zēni un meitenes) 19:20
Starts U12 grupai (zēni un meitenes) 19:30
Starts U14 grupai (zēni un meitenes) 19:40
Starts J grupai (zēni un meitenes)
19:45
Starts PS,PV un MS, MV grupai (vīrieši un sievietes)19:50
Starti 4 un 2 apļu braucienam:
Starts U10 grupai (zēni un meitenes)
20:00
Starts U14 un U12 grupai (zēni un meitenes) 20:10
Starts J,PS,PV,MS,MV grupai (vīr. un siev.) 20:30
5.posms 9. septembrī sāksies plkst. 18:00, tātad visa programma par 1 stundu ātrāk!
Ja kādā grupā ir pieteikušies maz dalībnieku, to grupu var pielikt startēt ātrāk kopā ar citu grupu,
esiet uzmanīgi un sekojiet līdzi jaunākajai informācijai.

16. septembrī plkst. 18:00 Sacensības komandu stafetē.
3. Rīkotāji
Sacensības rīko un vada sporta klubs „ASI” un sporta klubs „Apex”.
4. Sacensību dalībnieki
Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši skrituļslidošanas iemaņas.
Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:
1 apļa braucienā
U6 grupa 2008. gadā dzimušie un jaunāki (zēni un meitenes)
U8 grupa 2006. – 2007. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
1,2,4 apļu braucienā
U10 grupa 2004. – 2005. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
U12 grupa 2002. – 2003. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
U14 grupa 2000. – 2001. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
J grupa 1996. – 1999. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
P V grupa 1995. – 1975. gadā dzimušie (vīrieši)
P S grupa 1995. – 1975. gadā dzimušās (sievietes)
S V grupa 1974. gadā dzimušie un vecāki (vīrieši)
S S grupa 1974. gadā dzimušās un vecākas (sievietes)

5. Programma
Visiem vecuma grupu dalībniekiem 1 apļa braucienā jāveic 1 aplis ( 1 km ), izņemot U6 un U8
grupu, kurai jāveic mazais aplītis (0.5 km ), bet 4 apļu braucienā 4 apļi ( 4.8 km, 1 aplis – 1.2
km), izņemot U10 grupu kurai jāveic 2 apļi ( 2.4 km, 1 aplis – 1.2 km ).
6. Sacensību noteikumi
o Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicami elkoņu, ceļu un
delnu aizsargi.
o Dalībniekam trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības.
o Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli atbild tos pieteicošās skolas, klubi un
organizācijas, individuālo dalībnieku – paši, nepilngadīgajiem – to vecāki, apstiprinot to ar
savu parakstu pieteikuma anketā.
o Nozaudēta sacensību numura gadījumā – sods 25,00 Eur!
7. Vērtēšana
Katrā posmā vērtē īsās (1km/0.5km) un garās (4.8km/2,4km) distances kopējo rezultātu (punktus)!
Visu finišējušo dalībnieku rezultāti tiek apkopoti datu bāzē sezonas kopvērtējuma tabulas
sastādīšanai. Kopvērtējumā no pieciem posmiem tiek vērtēti katra dalībnieka četri labākie posmi.
Ieskaiti kopvērtējuma tabulā nodrošina piedalīšanās vismaz trīs posmos. Vienādas punktu
summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis augstāku rezultātu pēdējā
posmā.
Punktu piešķiršanas sistēma:
1.vieta 100 p-ti
2.vieta 80
3.vieta 60
4.vieta 50
5.vieta 45

7.vieta 36
8.vieta 32
9.vieta 29
10.vieta 26
11.vieta 24

13.vieta 20
14.vieta 18
15.vieta 16
16.vieta 15
17.vieta 14

19.vieta 12
20.vieta 11
21.vieta 10
22.vieta 9
23.vieta 8

25.vieta 6
26.vieta 5
27.vieta 4
28.vieta 3
29.vieta 2

6.vieta 40

12.vieta 22

18.vieta 13

24.vieta 7

30.vieta 1 p-ts

8. Apbalvošana
Katrā posmā 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem (saņemt varēs nākošajā posmā). Sezonas
kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās (meitenes un zēnus atsevišķi) apbalvo ar
rīkotāju un atbalstītāju sarūpētām balvām, kausiem un diplomiem. 4.-6. vietu ieguvējus ar
diplomiem. Labākajiem dāvanu kartes veikala Skibox! Ieskaiti nodrošina vismaz 3 starti sezonā.
9. Pieteikumi un reģistrācija
Pieteikšanās sacensībām online reģistrēšanās sistēmā mājaslapā www.sk-asi.lv ,
www.apexski.lv un www.infoski.lv līdz katra mēneša sacensību posma otrdienai (1 dienu
plkst. 15:00 !
Reģistrēšanās sacensībām ne vēlāk kā 30 min pirms sava starta! Reģistrācija sāksies no
plkst.18:00!
10. Dalības maksa
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz organizatori.
Ar iepriekšēju pieteikumu online sistēmā:
U6, U8 grupās startējošajiem dalības maksa nav.
U10, U12, U14, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 2,00 Eur (reģistrējoties).
P un M grupās startējošajiem dalības maksa ir 4.00 Eur (reģistrējoties).
Piesakoties uz vietas, dalības maksa dubultojas:
U6, U8 grupās startējošajiem dalības maksa ir 2,00 Eur (reģistrējoties).
U10, U12, U14, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 4,00 Eur(reģistrējoties).
P un M grupās startējošajiem dalības maksa ir 8,00 Eur(reģistrējoties).
11. Informācijai
Papildus informācijai vai neskaidrības jautājumos jautāt sacensību organizatoriem: Kristīnei
Poškai pa e-pastu: kristineposka@gmail.com , mob: 29229022, Andrim Kraujam pa e-pastu:
akrauja@inbox.lv, mob: 29469228, Dainim Kraujam pa e-pastu: dainis.krauja@gmail.com ,
mob: 26192145.
Informatīvie atbalstītāji un sacensību rezultāti būs pieejami sekojošās interneta mājaslapās:
www.sk-asi.lv , www.ski-box.lv, www.apexski.lv www.infoski.lv
Sacensību laikā darbosies skrituļslidu noma, skrituļslidu testi un
piedāvājumu telts !
Sastādīts
01.05.2014

