
Baltijas kausa rollerslēpošanā fināls un „ROLLERTOUR 2011” fināls 
INTERVĀLA STARTS BRĪVAJĀ STILĀ GARAJĀS DISTANCĒS 

Vieta: Slēpošanas-biatlona komplekss „Priekuļi” 

Laiks: 2011. gada 09. oktobris 

1000- 1100 – Iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana; 

10:00-11:20 – OFICIĀLAIS TRENIŅŠ (automašīnu iebraukšana šautuvē slēgta) 

11:30  1.starta grupa (starta intervāls 20 sek.) 
S12 3,6km (2×1,8km) 
S14 5,4km (3×1,8km) 
V12 5,4km (3×1,8km) 

12:00  2.starta grupa (starta intervāls 20 sek.) 
S16 10,4m (4 × 2,6km) 
V14 10,4km (4 × 2,6km) 
V16 15,6km (6 × 2,6km) 

13:00  3.starta grupa (starta intervāls 20 sek.) 
VE   41,6km (16 × 2,6km) 
V18  26km (10 × 2,6km) 
SE  20,8 km (8 × 2,6km) 
V40  20,8km (8 × 2,6km) 

Sākot no 15:30 – sacensību posma apbalvošana, „Baltijas kausa rollerslēpošanā” un „Rollertour 
2011” kopvērtējuma apbalvošana, Komandu kopvērtējuma apbalvošana, „Eagle-sport” 
rollerslēpju izloze 

SACENSĪBU NOTEIKUMI 

Reģistrācija 

 Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija veicama www.rollertour.lv ne vēlāk kā līdz 08.10.2011. plkst. 15:00. Dalības 

maksa ir jāsamaksā pie numuru saņemšanas sacensību dienā, vai arī iepriekš pārskaitot uz biedrības 

"Rollertour" (reģ. nr. 40008159264) kontu AS Swedbank - LV93HABA0551028372201. 

 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 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   V40 1970. un vecāki Ls 4 

  V18 1994.-1995. g.dz. Ls 2 
SE 1995. un vecākas VE 1993. un vecāki. Ls 4 (94-95g.- Ls2). 

 

http://www.rollertour.lv/


 Dalībnieku numuru saņemšana katram dalībniekam ir jāveic individuāli. 

 Pēc finiša (vai arī izstājoties), elektroniskās laika ņemšanas čips obligāti ir jānodod finiša kontroltiesnesism/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. 

 Ja dalībnieks neveic marķēto sacensību distanci (t.sk. apļu un finiša koridori), tad dalībnieks tiek diskvalificēts 

 Dalībniekiem distancē jādod ceļš ātrāk braucošiem pēc pirmā pieprasījuma! 

 Sacensību laikā ir atļauta rollerslēpju maiņa. Maiņa ir jāveic ārpus trases asfaltētās daļās, tā, lai netraucētu 
citiem dalībniekiem. 

APBALVOŠANA 

1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem. Rollertour kopvērtējuma 1.-3. Vietu ieguvēji tiek 
apbalvoti ar kausiem. Visi dalībnieki piedalās „Eagle-sport” rollerslēpju izlozē. 

SACENSĪBAS ATBALSTA: Slēpošanas-biatlona komplekss „Priekuļi”; VAS „Latvijas Dzelzceļš”, Cēsu novada 

pašvaldība, „Profilsport”. 

Galvenais tiesnesis – M.Niklass, t. 29 146 130,  e-pasts – rollertour(at) inbox.lv  

TRAŠU SHĒMA 
1,8km trases shēma 

 



2,6km trases shēma 

 

Augstuma līkne: 

 


