Latvijas Slēpošanas Savienība

LATVIJAS ČEMPIONĀTA ROLLERSLĒPOŠANĀ
Sprints brīvajā stilā
Vieta: Rīgas pilsēta, Uzvaras parks
Laiks: 2012. gada 7. jūlijs
10:00 - 11:30 Dalībnieku reģistrācija (Uzvaras parka nomas punktā)
10:00 - 11:50 Oficiālie treniņi.
12:00 Kvalifikācijas sacensību sākums (intervāla starts ik pēc 20 sekundēm).
Grupu starta secība: S12,V12, S14, V14 - 500m S16, V16, V18, V40, SE, VE - 1km
13:00 Finālbraucienu sacensību sākums (pa 6 sportistiem braucienā)
13:00

½. fināli (pēc 1.-12. kvalifikācijas rezultātiem)

13:40

B fināli (par 6.v-12.v.) un A fināli (par 1.-6.v.)

Sākot no 14:30 Apbalvošana.
Vecuma grupas un dalības maksas:
Meitenes, sievietes
Jaunieši, vīrieši
Dalības maksa
Startē ar „Start skating 71” rollerslēpēm ar riteņu ø ≤ 71mm (vai analoģiska izmēra citu ražotāju rollerslēpēm)
S12
2001. un jaunākas
V12
2001. un jaunāki
Ls 2
S14
1999.-2000. g.dz.
V14
1999.-2000. g.dz.
Ls 2
S16
1997.-1998. g.dz.
V16
1997.-1998. g.dz.
Ls 2
Startē ar visa veida rollerslēpēm, kuru garums ≥ 53cm un riteņu diametrs ø ≤ 100mm
V40
1971. un vecāki
Ls 4
3
V18
1995.-1996. g.dz.
Ls 2
SE
1996. un vecākas
VE
1994. un vecāki.
Ls 4 (95-96g.- Ls2).













SACENSĪBU NOTEIKUMI
Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija www.infoski.lv un www.rollertour.lv ne vēlāk kā līdz 06.07.2012. plkst.
12:00. Dalības maksa ir jāsamaksā pie numuru saņemšanas sacensību dienā, pretī saņemot kases čeku, vai arī
iepriekš pārskaitot uz biedrības „Latvijas Slēpošanas Savienība” kontu.
Dalībnieku numuru saņemšana katram dalībniekam ir jāveic individuāli. Čips ir jāpiestiprina pie apakšstilba.
Pēc sacensību noslēguma (vai arī izstājoties), čips obligāti ir jānodod finiša kontroltiesnesim/vai sekretariātā.
Sods par čipa nozaudēšanu – Ls20 !
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.
Sportisti var trenēties pa trasi tikai oficiālo treniņu laikā.
Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ja dalībnieks finišē bez aizsargķiveres, viņš tiek
diskvalificēts. Ieteicami arī cimdi un aizsargbrilles.
Marķētā starta/finiša koridorā nedrīkst mainīt savu braukšanas joslu, aizšķērsot ceļu pretiniekam.
Finālbraucieniem dalībnieki tiek nostādīti pēc handikapa principa, vadoties no kvalifikācijas rezultātiem.
Finālbraucieniem kvalificējas 12 labākie kvalifikācijas rezultāti katrā grupā.

Latvijas Slēpošanas Savienība
APBALVOŠANA
Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar LSS medaļām un diplomiem. Ja godalgoto vietu iegūst ārzemju
sportists viņš tiek apbalvots ar organizatoru dāvātām balvām.
Ja attiecīgajā sacensību posmā 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 VE grupai.

SACENSĪBAS ORGANIZĒ:
Latvijas Slēpošanas Savienība sadarbībā Sporta skolu „Arkādija”.
Sacensību galvenais tiesnesis - Jurģis Grants, tālr. 26548353
TRASES SHĒMA

