
ROLLERSLĒPOŠANAS SACENSĪBAS „ROLLERTOUR 2011”  

Sprinta sacensību programma 

3. septembris Cēsis, Leona Paegles iela (blakus Cēsu sporta kompleksam) 

1100-1150 OFICIĀLIE TRENIŅI 

līdz plkst. 1130 – iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana 

1200 SPRINTA KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBAS (visām grupām 200m, starta intervāls 20 sek.) 

1200- 1. kvalifikācijas brauciens;  
Grupu starta secība VE, V18, V16, V40, SE, S16, V14, V12, S14, S12 

1250 Izslēgšanas sacensības (pa 2 sportistiem braucienā) 

1250  ¼ fināli (pēc 1.-8. kvalifikācijas rezultātiem) 

1320 ½ fināli (kvalificējas 1/4 finālu uzvarētāji) 

1340 B fināli (par 3.-4.v.) un A fināli (par 1.-2.v.) 

~ 1430 – APBALVOŠANA 

DALĪBNIEKU GRUPAS UN DALĪBAS MAKSA 

Meitenes, sievietes Jaunieši, vīrieši Dalības maksa 
Startē ar „Start skating 71” rollerslēpēm ar riteņu ø ≤ 71mm (vai analoģiska izmēra citu ražotāju rollerslēpēm) 

 S12 2000. un jaunākas V12 2000. un jaunāki Ls 2 
S14 1998.-1999. g.dz. V14 1998.-1999. g.dz. Ls 2 
S16 1996.-1997. g.dz. V16 1996.-1997. g.dz. Ls 2 

Startē ar visa veida rollerslēpēm, kuru garums ≥ 53cm un riteņu diametrs ø ≤ 100mm 
3   V18 1994.-1995. g.dz. Ls 2 

  V40 1970. un vecāki Ls 4 
SE 1995. un vecākas VE 1993. un vecāki. Ls 4 (SE 95g.- Ls2). 

REĢISTRĀCIJA 

 Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija veicama elektroniski internetā www.rollertour.lv ne vēlāk kā līdz 2. 
septembra plkst. 15:00. Dalības maksa par ir jāsamaksā pie numuru saņemšanas.  

 Sacensību dalībnieks, saņemot dalībnieka numuru, apliecina ar parakstu, ka apzinās iespējamo risku, kas 
saistīts ar piedalīšanos sacensībās un atbild par savu sagatavotību, veselību un inventāra atbilstību. Ja 
dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad atbildību uzņemas vecāks (aizbildnis), oficiālais komandas pārstāvis. 

Sacensību noteikumi: 

 Sportisti var trenēties (sildīties) pa trasi tikai oficiālo treniņu laikā. 

 Sacensības notiek brīvajā stilā 

 Visām grupām jāveic viens kvalifikācijas brauciens. Pēc kvalifikācijas braucienu rezultātiem, labākie 8 no 
katras grupas kvalificējas ¼ finālam. Ja grupā ir mazāk par 8 dalībniekiem, tad izslēgšanas braucieniem 
kvalificējās 4 dalībnieki, ja mazāk par 4 dalībnieki, tad ir tikai A fināls (par 1.-2.vietu). 

 Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ja dalībnieks finišē bez aizsargķiveres, viņš tiek 
diskvalificēts.  

 Punktus „Rollertour 2011” kopvērtējumam aprēķina pēc izcīnītas vietas finālā. 

http://www.rollertour.lv/


 Ja vienā vecuma grupā uz starta iziet mazāk nekā 3 dalībnieki, tad grupas dalībnieki rezultātu protokolā tiek 

pievienoti par 1 vecuma grupu augstākai grupai, bet V40 grupas dalībnieki pie VE grupas. 

APBALVOŠANA  

1.- 3.vietu ieguvēji visās grupās tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām. 

SACENSĪBU ORGANIZATORI:  

Sacensības posmu tehniskais organizators - Cēsu pilsētās sporta skola 

SACENSĪBAS ATBALSTA: Cēsu novada pašvaldība 

Sacensību galvenais tiesnesis: Juris Kreilis (tālr. 26428328, juris@cesusportaskola.lv ) 

Sacensību galvenā sekretāre: Ieva Eglīte (tālr. 26411556, ieva cesusportaskola.lv ) 

mailto:juris@cesusportaskola.lv

