
 

 

Ripo Rīgas kauss 2011 

Nolikums 

 Skrituļslidošanā 

 

NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU 

DALĪBNIEKIEM. 

Sekojošie sacensību noteikumi un pamatnostādnes ir paredzētas, lai palīdzētu veiksmīgi 

organizēt liela mēroga pasākumu, nodrošinātu veiksmīgu sacensību norisi un dalībnieku 

drošību. 

Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez 

iepriekšēja brīdinājuma. 

 

1.  Laiks. Vieta. Organizatori. 

 

Ripo Rīga ātrumskrituļslidošana notiks 2011.gada 19.jūnijā Mežaparkā, Rīgā. 

Sacensības organizē LIHF ar Rīgas Domes, Rīgas Meži un SPORTLAND atbalstu. 

 

2.  Trase. Starts . Finišs. 

 

Sacensību starta vieta Atpūtas alejas un Ostas prospekta krustojumā  pl:10:30  

 

Trase vedīs pa asfaltētajiem Mežaparka celiņiem un būs marķēta. Segums 100% asfalts. 

Apļa garums 2,1Km 

 

Starta secība: 

 

1. V7+S7 Startē kopā, rezultātus skaita atsevišķi. 

 

2. V8+S8+V6+S6 Startē kopā, rezultātus skaita atsevišķi. 

 

3. S9+S10+S11 Startē kopā, rezultātus skaita atsevišķi. 

 

4. V9+V10+V11 Startē kopā, rezultātus skaita atsevišķi. 

 

Starp katru vecuma grupu- pauze 5 min 

 

5. ELITE  11:30 

 

PAUZĒ no plkst 12:00-13:30 Rollerslēpošana 

 

BĒRNU GRUPU aptuvenais starta sākums: 13:30 

  

1. V5+V4 Startē kopā, rezultātus skaita atsevišķi. 

 



2. S5+S4 Startē kopā, rezultātus skaita atsevišķi. 

 

3. V4+V5 Startē kopā, rezultātus skaita atsevišķi. 

 

4. S2+S3 Startē kopā, rezultātus skaita atsevišķi. 

 

5. S1+V1 Startē kopā, rezultātus skaita atsevišķi. 

 

Aptuvenais sacensību Finiša laiks plkst 14:30  

   

3.  Dalībnieki. 

 

Ātrumskrituļslidošanā var piedalīties ikviens dažādās vecuma grupās un pēc 

sagatavotības līmeņa.  

1 Dalībnieki var iepazīties ar trasi tikai oficiālo treniņu laikā  

2 Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķiveres, ieteicams arī 

aizsargekipējums! Ja dalībnieks finišē bez aizsargķiveres, tad viņš tiek 

diskvalificēts, . 

 

4. Reģistrēšanās. 

 

Sacensībām iespējams reģistrēties elektroniski Ripo Rīga mājas lapā www.riporiga.lv .  

apmaksājot savai grupas - noteikto dalības maksu. 

 

Reģistrēšanās internetā tiek slēgta 15.06.2011 pl: 23:45. 

 

19.06.2011 līdz pl: 09:30 sacensībām varēs pieteikties sacensību vietā, reģistrēšanās teltī. 

 

Reģistrējoties internetā, katrs dalībnieks uz savā pieteikuma anketā norādīto e-pasta 

adresi saņems reģistrācijas apliecinājuma vēstuli, a sava starta numuru.  

 

Starta numuru un pārējos sacensību dokumentus dalībnieks var saņemt Ripo Rīga 

dalībnieku reģistrācijas teltī, uzrādot apliecinājuma vēstuli un personu apliecinošu 

dokumentu. 

 

Reģistrējoties Ripo Rīga reģistrācijas teltī, dalībnieks starta numuru un pārējos sacensību 

dokumentus saņems uzreiz. 

 

Reģistrējoties un veicot dalības apmaksu, visiem dalībniekiem obligāti jāakceptē 

sacensību nolikums.      

 

5. Dalības maksa. 

 

No 1-31.Maijam  

 

S1 - S5; V1 – V5 1 Ls 



S6 – S11; V6 – V11 2 Ls 

S – E; V – E  3 Ls 

 

No 1-15.Jūnijam  

 

S1 - S5; V1 – V5 2 Ls 

S6 – S11; V6 – V11 4 Ls 

S – E; V – E  5 Ls 

 

Sacensību dienā :  

 

S1 - S5; V1 – V5 4 Ls 

S6 – S11; V6 – S11 6 Ls 

S – E; V – E  10 LS 

 

6. Sacensību dokumenti. 

 

Sacensību dokumenti sastāv no dalībnieka numura, saspraudēm, laika kontroles čipa, 

sponsoru materiāliem. 

Sacensību dokumentus var izņemt tiesnešu teltī, ne vēlāk kā 1 stundu pirms sacensībām. 

 

7. Starta numuri. 

 

Dalībnieki startam tiks pielaisti tikai ar oficiālajiem Ripo Rīga 2011 starta numuriem. 

Starta numuriem jābūt piestiprinātiem krekla priekšpusē, tiem jābūt labi saskatāmiem.  

 

8. Vecuma grupas un distance. 

 

Sieviete

s  

  Vīrieši  Apļu garums 

un skaits 

Distances 

garums 

S1  2005. dzimšanas gads un 

jaunākas  

V1  2005. dzimšanas gads un 

jaunāki  

500m 500m 

S2  2003. – 2004. dzimšanas gads  V2  2003. – 2004. dzimšanas 

gads  

1000m 1000m 

S3  2001. – 2002. dzimšanas gads  V3  2001. – 2002. dzimšanas 

gads  

1000m 1000m 

S4 1999. – 2000. dzimšanas gads  V4 1999. – 2000. dzimšanas 

gads  

2,1km x 1aplis 2,1km 

S5  1997. – 1998. dzimšanas gads  V5  1997. – 1998. dzimšanas 

gads  

2,1km x 1aplis 2,1km 

S6  1993. – 1996. dzimšanas gads  V6  1993. – 1996. dzimšanas 

gads  

2,1km x 2 apļi 4,2km 

S7 1988. – 1992. dzimšanas gads  V7 1988. – 1992. dzimšanas 

gads  

2,1km x 3 apļi 6,3km 

S8 1981. – 1987. dzimšanas gads  V8  1981. – 1987. dzimšanas 2,1km x 2 apļi 4,2km 



gads  

S9  1971. – 1980. dzimšanas gads  V9  1971. – 1980. dzimšanas 

gads  

2,1km x 1 

aplis 

2,1km 

S10 1961. – 1970. dzimšanas gads  V10  1961. – 1970. dzimšanas 

gads  

2,1km x 1 

aplis 

2,1km 

S11 1960. dzimšanas gads un 

vecākas 

V11  1960. dzimšanas gads un 

vecāki 

2,1km x 1 

aplis 

2,1km 

S-E Sporta klase – Elite 

1995. gads un vecākas 

V-E Sporta klase - Elite  

1995. gads un vecāki 

2,1km x 5 apļi 10,5km 

 

 

9. Laika kontrole. 

 

Distancē pavadītais laiks tiks mērīts ar MyLaps (ChampionChip) sistēmu.  

Katram dalībniekam kopā ar pārējiem sacensību dokumentiem tiks izsniegts čips, kurš 

pirms starta jāpiestiprina pie apavu auklām. Pēc sacensībām finiša zonā čips jānodod 

atpakaļ organizatoriem. Čipa nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā organizatoriem ir 

tiesības piemērot dalībniekam naudas sodu 20 LVL apmērā. 

 

10.  Dalībnieku drošība. 

 

Sacensībās dalībniekiem atļauts startēt tikai ar aizsargķiverēm. Ieteicami arī ceļu un roku 

sargi. 

 

Sacensību laikā Mežaparka pie Lielajās estrādes atradīsies neatliekamās medicīniskās 

palīdzības brigāde.  

 

Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības 

traucējumiem sacensību laikā. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par 

savas veselības atbilstību distances veikšanai. 

 

Skrituļslidošanas dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai 

skrituļslidām, izņemot trases galvenā tiesneša akceptēto pavadošo velosipēdu eskortu 

līderu grupai un medicīnisko servisu. 

 

11.  Diskvalifikācijas. 

 

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības 

normas un skrituļslidošanas Nolikuma prasības.  

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka 

viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās. 

 

12.  Apbalvošana. 

 

Skrituļslidošanas distancēs tiek apbalvoti katras vecuma grupas 1. – 3.vietas ieguvēji ar 

medaļām un sponsoru balvām,  



1. vietas ieguvēji saņem „Ripo Rīga” kausu. 

 

13.  Foto. Video. 

 

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Ripo Rīga 2011 

sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus. Fotogrāfijas būs apskatamas 

un tās varēs iegādaties tiesnešu teltīs vai pēc sporta sacensībām- pie galvenās skatuves.  

 

14.  Pretenzijas. 

 

Pretenzijas par sacensību rezultātiem, pārkāpumiem utt. tiek pieņemtas 30 minūšu laikā 

pēc dalībnieka finiša, iemaksājot 50,- LVL. Tās tiek izskatītas nekavējoties. Pamatotas 

pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta. 

 

Visas pretenzijas par rezultātiem pēc sacensībām tiek pieņemtas rakstveidā sacensību 

norises vietā pie galvenā tiesneša.  

 

Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori. 


