APSTIPRINU: ______________
Siguldas novada pašvaldības aģentūras
„SIGULDAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA”
direktore L. Konstante

“S! – POWERSLIDE” KAUSA IZCĪŅA
SACENSĪBAS SKRITUĻSLIDOŠANĀ
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums
Popularizēt skrituļslidošanas sporta veidu dažādu vecumu paaudžu vidū.
Piesaistīt jaunus klientus Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centram.
Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu.
2. Laiks un vieta
Sacensības notiek 2014. gadā, Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā, Siguldā, Puķu ielā 4,
sekojošos datumos:
1. posms - 28. augusts;
2. posms - 4. septembris;
3. posms - 24. septembris;
4. posms - 2. oktobris;
5. posms - 16. oktobris;
3. Rīkotājs
Sacensības rīko Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs.
4. Sacensību dalībnieki
Sacensībās var piedalīties ikviens, kas apguvuši skrituļslidošanas iemaņas un ir atbilstošs
veselības stāvoklis.
Dalībnieku grupas:
V6 un S6 grupas 2008. gadā dzimušie un jaunāki (zēni un meitenes)
V8 un S8 grupas 2006. – 2007. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
V10 un S10 grupas 2004. – 2005. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
V12 un S12 grupas 2002. – 2003. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
V14 un S14 grupas 2000. – 2001. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
VJ un SJ grupas 1996. – 1999. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
VE un SE grupas 1995. – 1975. gadā dzimušie (vīrieši un sievietes)
V40 un S40 grupas 1974. gadā dzimušie un vecāki (vīrieši un sievietes)
V-OPEN un S-OPEN grupas 1995. gadā dzimušie un vecāki atklātā grupa iesācējiem (vīrieši
un sievietes)
5. Programma
Starts plkst. 19:00 – 200m treka braucienam.
Provizoriskā starta kārtība:
Plkst. 19:30
V6; S6 grupai (zēni un meitenes)
Plkst. 19:40
V8; S8 grupai (zēni un meitenes)

Plkst. 19:50
Plkst. 20:00
Plkst. 20:10
Plkst. 20:20
Plkst. 20:30
Plkst. 20:40

V10; S10 grupai (zēni un meitenes)
V12; S12 grupai (zēni un meitenes)
V14; S14 grupai (zēni un meitenes)
VJ; SJ grupai (zēni un meitenes)
V-OPEN un S-OPEN grupai (vīrieši un sievietes)
VE; SE un V40, S40 grupai (vīrieši un sievietes)

Katrā posmā visi dalībnieki sākumā veic 200m (treka) distanci ar intervāla startu!
Un pēc tam pamatdistances:
1. posms: 28. augusts – visiem distances pa 200m apli.
SV6, 8 - 1 aplis, SV10, 12 – 2 apļi, SV14 – 4 apļi, pārējie – 7 apļi
2. posms: 4. septembris – intervāla starts.
SV6,8 pa 200m apli, pārējie 1,2km aplis. SV10, 12 – 1 aplis, SV14 – 2 apļi, pārējie 4 apļi;
3. posms: 24. septembris - visiem distances pa 200m apli.
SV6, 8 - 1 aplis, SV10, 12 – 2 apļi, SV14 – 4 apļi, pārējie – 7 apļi
4. posms: 2. oktobris - intervāla starts.
SV6,8 pa 200m apli, pārējie 1,2km aplis. SV10, 12 – 1 aplis, SV14 – 2 apļi, pārējie 4 apļi;
5. posms: 16. oktobris – visiem distances pa 200m apli.
SV6, 8 - 1 aplis, SV10, 12 – 2 apļi, SV14 – 4 apļi, pārējie – 7 apļi;
Ja kādā grupā ir pieteikušies maz dalībnieku, to grupu var pielikt startēt ātrāk kopā ar citu
grupu, esiet uzmanīgi un sekojiet līdzi jaunākajai informācijai.
6. Sacensību noteikumi
- Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicami elkoņu, ceļu un
delnu aizsargi.
- Dalībniekam trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības.
- 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.
- Nozaudēta sacensību čipa gadījumā – sods 50,00 Eur!
7. Vērtēšana
Katrā posmā rezultāts tiek pārvērsts punktos.
Kopvērtējumā no pieciem posmiem tiek vērtēti katra dalībnieka četri labākie posmi.
Vienādas punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis
augstāku rezultātu pēdējā posmā.
Punktu piešķiršanas sistēma:
1.vieta 50 p-ti
7.vieta 16
13.vieta 7
19.vieta 1
2.vieta 40
8.vieta 14
14.vieta 6
20.vieta 0
3.vieta 30
9.vieta 12
15.vieta 5
21.vieta 0
4.vieta 25
10.vieta 10
16.vieta 4
….
5.vieta 20
11.vieta 9
17.vieta 3
6.vieta 18
12.vieta 8
18.vieta 2
8. Apbalvošana
Katrā posmā 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem (saņemt varēs nākošajā posmā).
Sezonas kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar rīkotāju un
atbalstītāju sarūpētām balvām, kausiem, medaļām un diplomiem. 4.-6. vietu ieguvējus ar
diplomiem. Absolūti ātrākais vīriešu un sieviešu grupas dalībnieks cīnīsies par "S! Powerslide kausa izcīņas" ceļojošo kausu. Dalībnieku absolūti labākie rezultāti (individuālo
distanču laiks + kopējais starts) tiks vērtēti pēc punktu piešķiršanas sistēmas.

9. Pieteikumi un reģistrācija
Pieteikšanās sacensībām online reģistrēšanās sistēmā mājaslapā www.ba2.lv vai
www.freeskate.lv, līdz katra posma nedēļas iepriekšējās dienas plkst. 17:00!
Pieteikumu precizēšana un numuru saņemšana sacensību dienā ne vēlāk kā 30 min pirms
starta! Reģistrācija sacensību dienā sāksies no plkst.17:30!
10. Dalības maksa
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz organizatori.
Ar iepriekšēju pieteikšanos online sistēmā:
V6, S6, V8, S8 grupās startējošajiem dalības maksa nav.
V10, S10, V12, S12, V14, S14, VJ, SJ grupā startējošajiem dalības maksa ir 2,00 Eur
(reģistrējoties).
VE, SE, V40, S40 grupās startējošajiem dalības maksa ir 4.00 Eur (reģistrējoties).
Piesakoties uz vietas, dalības maksa dubultojas:
V6,S6, V8, S8 grupās startējošajiem dalības maksa ir 2,00 Eur (reģistrējoties).
V10, S10, V12, S12, V14, S14, VJ, SJ grupās startējošajiem dalības maksa ir 4,00 Eur
(reģistrējoties).
VE, SE, V40, S40 grupās startējošajiem dalības maksa ir 8,00 Eur (reģistrējoties).
Visas dalības maksas veicamas sacensību dienā Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra
kasē.
11. Serviss
Sacensību centrā darbojas skrituļslidu noma, dušas, pirts, WC, kafijas un dzērienu automāts.
11. Informācijai
Rīkotāji patur tiesībās koriģēt Papildus informācija: Jānis Lazdāns mob. tel. 29368877 vai pa
e-pastu: janis.lazdans@sigulda.lv .
Rezultāti un jaunākā informācija interneta mājaslapās: www.sigulda.lv ,
www.siguldassports.lv , www.freeskate.lv , www.infoski.lv , www.ba2.lv

