SPORT2000 LČ Ziemas triatlonā
2014 Sigulda ITU Winter Triathlon European Cup
NOLIKUMS
SACENSĪBAS IR
Latvijas kausa triatlonā 1.posms
SPORTLAT BALVA 2014 2.POSMS
LATVIJAS ČEMPIONĀTS ziemas triatlonā
EIROPAS KAUSA posms ziemas triatlonā
LAIKS UN VIETA
Ziemas triatlons notiks svētdiena, 2014.gada 26.janvārī, Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centrs, Sigulda
Sacensību starts: plkst. 10:00
SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē biedrības Latvijas Triatlona Federācija, sadarbībā ar Siguldas
novada pašvaldību un „Sporta klubs SportLat” komandu
SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI
Datums
Laiks/ plkst.
Norise
Distance
25.01.2014 15:00 – 17:00
Iepazīšanās ar trasi
Komandu pārstāvju un sportistu
25.01.2014 18:00
sanāksme Kaba Hostel*
08:30 – 30min
Dalībnieku ierašanās, reģistrācija,
26.01.2014
pirms starta
distances apskate un iesildīšanās
Starts - F13, M13, F15, M15, F17, 2,5+4+2,8
26.01.2014 10:00 – 11:00
M17, FO, MO
Starts - F19, M19, F, M, F40, M40, 5+7+7
26.01.2014 11:30 – 13:00
F50, M50, M60
~ 13:50 (starts pēc
26.01.2014
Starts Elites grupai
7,5+14+11,2
īso distanču finiša)
26.01.2014 ~16:30
Apbalvošana
*Sacensību oficiālā viesnīca – KABA HOSTEL (www.hostelkaba.lv), Puķu iela 2,
Sigulda, LV-2150, Latvija, T.: +37167971852. Naktsmājas (1 diennnakts) un
ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas) Eur 27.
Lūgums dalībniekiem savlaicīgi reģistrēties viesnīcā, kā atslēgas vārdus minot
„Eiropas kauss Ziemas triatlonā”.

VECUMA GRUPAS, DISTANCES UN DALĪBAS MAKSAS
Vecuma
grupa
F13, M13
F15, M15
F17, M17
FO, MO
(veselības)
F19, M19
F, M
F40, M40
M50
F50
M60

Dzimšanas gadi
2001. –
2002.gads
1999. –
2000.gads
1997. –
1998.gads
1998.dz.gads un
vecāki/as
1995. –
1996.gads
1975. –
1994.gads
1965. –
1974.gads
1955. –
1964.gads
1964.dz. g. un
vecākas
1954.dz. g. un
vecāki

Distance,
km

Apļu skaits
Skrien-VeloSlēpo

Dalības
maksa,
EUR

LTF
Licence
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5+7+7

2+1+5

20

JĀ

5+7+7
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5+7+7

2+1+5
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JĀ

5+7+7
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JĀ

5+7+7
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JĀ

5+7+7
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Elite F ***
7,5+14+11,2
3+2+8
30
JĀ
Elite M ***
** Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2014.gada sezonas nolikuma – bez licences drīkst
startēt TIKAI FO un MO (veselības) grupās, ja tādas ir konkrētajās sacensībās.
*** PIETEIKŠANĀS "ITU Winter Triathlon European Cup" Elites grupai gan
vīriešiem (Elite M), gan sievietēm (Elite F) veicama nosūtot pieteikumu uz
Latvijas Triatlona federācijas e-pastu: triatlons@triatlons.lv
Dalībai pārējās sacensību grupās pieteikšanās veicama on-line elektroniskajā
sistēmā.
Apļu skaiti un garumi:
1 skriešanas aplis = 2,5km
1 riteņbraukšanas aplis = 4km vai 7 km
1 slēpošanas aplis = 1,4 km
Paredzēts braukšanai MTB tipa velosipēdiem.
VELOĶIVERES IR OBLIGĀTAS!!!

DALĪBAS MAKSA
Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas
ChampionChip sistēmas.
Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, ChampionChip īre, apkalpojošais
personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.
Sacensību posma atcelšanas gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta. Tā tiek
pārcelta uz nākamajiem SPORTLAT BALVA 2014 posmiem.
APBALVOŠANA
Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties
uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.
1. – 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, izņemot FO, MO, saņem LČ medaļas
vecuma grupās.
1. – 3.vietu ieguvēji absolūtajā vērtējumā sievietēm un vīriešiem 7,5+14+11,2
distancē saņem LČ medaļas (absolūtās),
LČ titulu izcīna TIKAI Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.
Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.triatlons.lv var
izdrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.
PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
- PIETEIKŠANĀS "ITU Winter Triathlon European Cup" Elites grupai gan
vīriešiem, gan sievietēm veicama nosūtot pieteikumu uz Latvijas Triatlona
federācijas e-pastu: triatlons@triatlons.lv
- Dalībai pārējās sacensību grupās pieteikšanās veicama on-line
elektroniskajā sistēmā, interneta mājas lapā www.triatlons.lv, aizpildot pieteikšanās
formu
- Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526
- Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00
Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:
- swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)
- nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)
- seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)
- ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus),
maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka
uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.
- izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa
Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.
DALĪBAS MAKSA JĀSAMAKSĀ LĪDZ SACENSĪBU DIENAI.
! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar
pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam.
Kontaktēties pa e-pastu triatlons@triatlons.lv.

Komandu pieteikums SPORTLAT BALVA 2014 sezonai ar dalībnieku vārdiem,
vecuma grupām jānosūta uz SPORTLAT pa e-pastu: sportlat@sportlat.lv, vai faksu!
Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā Eur 20/ Ls 14.06.
PAMATNOTEIKUMI
·
VISĀM GRUPĀM (izņemot FO, MO) LTF licences ir
OBLIGĀTAS!!!
·
Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2014.gada sezonas nolikuma – bez
licences drīkst startēt TIKAI FO un MO grupās, ja tādas ir konkrētajās sacensībās.
2014.gada sezonā iespējams iegādāties vienreizējo licenci!
·
Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā
ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību
izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi
atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.
·
Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām
traumām sacensību laikā.
·
Velo ķiveres riteņbraukšanas laikā obligātas. Izejot no maiņas zonas un
uzsākot riteņbraukšanu ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt
aizsprādzētai. Beidzot riteņbraukšanu un ieejot maiņas zonā ķiverei jābūt galvā un
ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Ķiveri drīkst noņemt pēc velosipēda
novietošanas maiņas zonā.
·
Riteņbraukšanas distancē dalībniekiem ir atļauta braukšana grupās un
braukšana otra riteņbraucēja aizvējā TIKAI sava dzimuma ietvaros!!! Nedrīkst
izmantot individuālajam braucienam paredzētās guļstūres (razdelkas).
Riteņbraukšanas laikā drīkst braukt grupās, bet aizliegts izmantot ar „lielo guļstūri”
aprīkotus velosipēdus – „Certified clip-on handlebars will be permitted if they are not
longer than the foremost line of the brake levers.” (stūres rokturi nedrīkst būt garāki
par bremžu sviru galveno līniju)
·
Velosipēdu riteņiem jābūt ar spieķiem, nedrīkst izmantot disku riteņus.
·
Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistrācijā
ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību
triatlona veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai
personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku
iespējamām traumām sacensību laikā.
·
PENALTY BOX (soda izciešanas vieta) – sportistam, sākot skriešanu,
ja tas veicis pārkāpumu, būs jādodas izciest sodu – 15 sek par neaizsprādzētu ķiveri,
par mix (tranzīta) zonas robežu neievērošanu, par inventāra „nomešanu” mix zonā utt.
VĒRTĒŠANA
SPORTLAT BALVA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:
·
GARAJĀ DISTANCĒ (FO, MO) katras SPORTLAT BALVA
2014.gada sezonas vecuma grupas 1 v. à .....1000 v. – pēc triatlonā uzrādītā rezultāta,
rēķinot attiecību pret attiecīgās grupas uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1100;
·
ĪSAJĀ DISTANCĒ (F13, M13, F15, M15, F17, M17, F19, M19, F, M,
F40, M40, F50, M50, M60) - katras SPORTLAT BALVA 2013.gada sezonas vecuma
grupas 1 v. à .....1000 v. – pēc triatlonā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret
attiecīgās grupas uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000.

·
Veselības klase - pēc „īsās” distances principa, t.i., tiek sadalīti pa
dzimumiem (siev. un vīr.), tad katra dzimums absolūtajam uzvarētājam (neskaitot tos
sportistus, kuriem attiecīgā distance bija jāveic pēc nolikuma noteikumiem) piešķir
800 punktus, bet pārējiem pēc skrējienā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret
attiecīgā dzimuma uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 800.
·
F11, F9, M11, M9 grupas neizcīna SPORTLAT BALVA 2014 reitinga
punktus. Ja 2004.gadā dzimušais vēlas izcīnīt SPORTLAT reitinga punktus – jāstartē
F13 vai M13 grupās.
LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS KAUSA reitinga punktus par
attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:
Indivduālajā vērtējumā:
·
Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti;
·
Tiek vērtētas visas sacensībās noteiktās vecuma grupas
·
Katras vecuma grupas uzvarētājs saņem 50 punktus, pārējiem punkti
tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlonā nolikumam.
·
FO un MO grupu uzvarētāji saņem 100 punktus, pārējiem punkti tiek
piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlonā nolikumam.
·
Sezonas vērtējuma principi noteikti Latvijas kausa triatlonā nolikumā.
Komandu vērtējumā:
·
Tiek vērtētas komandas, kas ir LTF juridiskie biedri vai samaksājušas
LTF noteikto sezonas komandas maksu (EUR 70);
·
Tiek vērtēti komandu pārstāvji, kas startējuši jebkurā sacensībās
noteiktajā vecuma grupā;
·
Posmā tiek vērtēti 5 labāko komandas pārstāvju izcīnītie punkti;
·
Punkti tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlonā nolikumam;
·
Sezonas komandu vērtējuma principi noteikti Latvijas kausa triatlonā
nolikumā.
SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA
SPORTLAT var neprognazējamu apstākļu dēļ atcelt vai pārcelt sacensības, par to
paziņojot mājas lapā www.triatlons.lv kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē
pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz epastu triatlons@triatlons.lv vai zvanot pa tālruni +371 67291526.
DROŠĪBA
Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar
savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību
distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai
personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku
iespējamām traumām sacensību laikā.
VELOĶIVERES IR OBLIGĀTAS!!!
IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju
var saņemt pa tālruni +371 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot Eur 30/ Ls 21.08. Pamatotas pretenzijas
gadījumā nauda tiek atgriezta.
SPORTLAT REKVIZĪTI
Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: A.Deglava iela 7, Rīga
* Swedbank – konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9
* Nordea – konts: LV98 NDEA 0000 0828 2514 8
* SEB – konts: LV53 UNLA 0050 0158 8539 3
Tel.: 67291526; Fakss: 67291527
DAŽĀDI
Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas
utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot norādījuma zīmēm.

