ROLLERSPRINTA SACENSĪBAS MAZSALACĀ 2020
NOLIKUMS
1. LAIKS UN VIETA
2020. gada 19. septembrī, laukumā pie Lībiešu 2, Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts,
Mazsalacas novads.
2. MĒRĶIS, UZDEVUMI
Popularizēt rollerslēpošanu, gatavoties distanču slēpošanas ziemas sezonai.
3. ORGANIZATORI
Sacensības organizē biedrība “Mazsalacas aplis” sadarbībā ar biedrību "ROLLERTOUR" un
Mazsalacas novada pašvaldību.
4. PROGRAMMA
No plkst.9.30 līdz plkst.10.30 – iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana un
reģistrēšanās.
plkst.10.15-10.45 - oficiālie treniņi
plkst.11.00 sprinta kvalifikācijas braucieni (visām grupām 200m)
Grupu starta secība VE, V18, V40, V16, SE, S40, S18, S16, V14, V12, S14, S12, V10, S10
plkst.11.30- 2. kvalifikācijas brauciens;
Grupu starta secība VE, V18, V40, V16, SE, S40, S18, S16, V14, V12, S14, S12, V10, S10
plkst.12.30 izslēgšanas sacensības sākot ar 1/4 fināliem 8 sportisti (pa 2 sportistiem
braucienā)
plkst.14.00 apbalvošana
5.

DALĪBNIEKU GRUPAS
Meitenes, jaunietes
Zēni, jaunieši
Startē ar „Start skating 71” rollerslēpēm (riteņu diametrs ne lielāks kā 71 mm, platums
ne mazāks kā 30 mm, sliedītes garums ne īsāks kā 620 mm)
S10
2011. un jaunākas
V10
2011. un jaunāki
jjaunākijaunākas
S12
2009.-2010.
g.dz.
V12
2009.-2010. g.dz.
jaunākjaunākas
gg.dz.g.dz.g.dz.jaunā
S14
2007.-2008.
g.dz.
V14
2007.-2008. g.dz.
kjaunākas g.dz.
S16
2005.-2006.
V16
2005.- 2006. g.dz.
S18
2003.-2004. g.dz.
V18
2003.-2004. g.dz.
Sievietes
Vīrieši

Startē ar visu veidu rollerslēpēm, riteņu izmērs ne lielāks kāne100
mm
lielāks
SE
2002.g un vecākas
VE
2002. g.dz. un vecāki
2001.g,dz.un
S40
1980.g.un vecākas
V40
1980. un vecāki
vecākas
6. REĢISTRĀCIJA
• Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija veicama elektroniski internetā www.rollertour.lv ne
vēlāk kā līdz 18.septembra plkst.12.00.
• Sacensību dalībnieks, saņemot dalībnieka numuru, ar parakstu apliecina, 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) vai oficiālais komandas pārstāvis.
• Sacensībās dalība ir bez maksas

• Datu aizsardzība:
Piedaloties rollersprinta sacensībās Mazsalacā, iesaistītās personas, kuras ir oficiāli
pieteiktas sacensībām ar pieteikuma starpniecību, izsaka savu piekrišanu biedrībai
“Mazsalacas aplis” veikt attiecīgo datu apstrādi, tajā skaitā pieteikumos norādīto
informāciju, veikt foto un video ierakstu publicēšanu, ar iespējām nodot tiesības to darīt
arī Mazsalacas novada pašvaldībai.
7. SACENSĪBU NOTEIKUMI
• Sportisti var trenēties (iesildīties) trasē tikai oficiālo treniņu laikā.
• Sacensības notiek brīvajā stilā.
• Visām grupām (izņemot S10 un V10) ir jāveic 1 kvalifikācijas brauciens. Izņēmuma
kārtā sacensību galvenais tiesnesis var lemt par iespēju veikt atkārtotu (1)
kvalifikācijas braucienu, tikai gadījumā, ja: 1) sportists ir piedzīvojis kritienu; 2)
salauzis nūju savā kvalifikācijas braucienā un tas ir ietekmējis viņa rezultātu.
• S10 un V10 grupām jāveic 2 kvalifikācijas braucieni, no kuriem uzvarētāji tiek
noteikti pēc labākā kvalifikācijas brauciena.
• Finālbraucieniem kvalificējas 8 labākie kvalifikācijas rezultātu uzrādītāji katrā
vecuma grupa. Finālbraucieni tiek organizēti pa 2 dalībnieki katrā braucienā. Ja
kvalifikācijā startējuši mazāk par 8 dalībniekiem, tad grupā uzreiz tiek organizēti ½
fināli.
•
•

Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto nostiprinātas aizsargķiveres!
Ja dalībnieks finišē bez aizsargķiveres, viņš tiek diskvalificēts.
Pasākums tiek organizēts, ievērojot valstī noteiktās prasības un nosacījumus Covid –
19 izplatības ierobežošanai uz sacensību norises dienu.
Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot LR normatīvajos aktos noteiktos
nosacījumus un organizatoru norādījumus.

8. APBALVOŠANA
1.-3.vietas ieguvēji visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar diplomu, medaļu un suvenīru.
Biedrība “Mazsalacas aplis”
Ivars Slotiņš, tālr.29146111
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