S!-FISCHER 2022 ZIEMAS SKOLĒNU ČEMPIONĀTS DISTANČU
SLĒPOŠANĀ
Nolikums
S!-Fischer 2022 – ziemas skolēnu čempionāts distanču slēpošanā Latvijas skolu
jaunatnei, ko organizē Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Cēsu novada
pašvaldību un Aizkraukles novada pašvaldību. Sacensību ideja radusies Siguldā, kur
čempionāts ik ziemu tiek organizēts kopš 2015.gada, ik ziemu piesaistot arvien vairāk
skolas un skolēnus no visas Latvijas. Pēdējās sezonās čempionāts pulcēja kopumā 730
skolēnus no 33 Latvijas vispārizglītojošajām skolām. Visus šos gadus lielākais
atbalstītājs un sadarbības partneris ir Fischer Latvia, kas katrā čempionātā izaicina
Latvijas skolas cīnīties par sacensību galveno balvu – EUR 1500 slēpošanas inventāra
iegādei. Piedalies ar savu skolu un izcīni galveno balvu!
1. Mērķis:
• popularizēt distanču slēpošanu kā sporta veidu un aktīvu dzīvesveidu skolēnu vidū;
• noteikt spēcīgākās vispārizglītojošās Latvijas skolas distanču slēpošanā;
• piesaistīt jaunus klientus Fischer slēpošanas centram, Slēpošanas un biatlona
centram “Cēsis” un Slēpošanas, biatlona sporta bāzei “Jankas - Jaujas”;
• veicināt veselīgu konkurenci un sadarbību starp skolām un skolēniem sporta jomā.
2. Laiks, vieta un sacensības veids. Čempionāts notiek 4 posmos:
•

1.posms – 28.01.2022., plkst.11.00 (starts), Fischer slēpošanas centrs, Puķu iela 4,
Sigulda. SUPER sprints 200 m ar intervālu startu visām grupām (brīvajā stilā).

•

2.posms – 11.02.2022., plkst.11.00 (starts), Slēpošanas, biatlona sporta bāze
"Jankas - Jaujas", Pļaviņas. Intervāla starts (klasiskais solis).

•

3. posms – 25.02.2022., plkst. 11.00 (starts), Slēpošanas un biatlona centrs “Cēsis”,
Priekuļi. Intervāla starts (brīvajā stilā, SV10 klasiskais solis).

•

4. posms – 11.03.2022., plkst. 11.00 (starts), Fischer slēpošanas centrs, Puķu iela 4,
Sigulda. Šķēršļu un veiklības distance brīvajā stilā.

3. Sacensību organizatori un vadība:
Sacensības organizē Fischer slēpošanas centrs (SIA “Siguldas Sporta serviss”) sadarbībā ar
Slēpošanas un biatlona centru “Cēsis” (SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, Slēpošanas un
Slēpošanas, biatlona sporta bāze “Jankas - Jaujas”, Fischer Latvia un biedrību “A2”.
Sacensību galvenais tiesnesis un laika ņemšanas tiesneši – Biedrība “A2”
4. Dalībnieki un vecuma grupas:
Sacensībās piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu komandas.
Sacensības
notiek,
ievērojot
LR
noteiktos
Covid-19
izplatības
ierobežojumus: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-norisuorganizesana. Piesakoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka tam ir derīgs C19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikāts. Bērniem no 12 gadu vecuma gadījumos, ja bērnam nav C19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešams testēšanas sertifikāts vai laboratorijas

izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu. Bērni līdz 12
gadu vecumam var piedalīties tādu pieaugušo pavadībā, kuriem ir vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts.
Dalībnieku grupas:
S10 un V10
2012.gadā dzimušie un jaunāki
S12 un V12
2010. - 2011. g. dzimušie
S14 un V14
2008. - 2009. g. dz. dzimušie
S16 un V16
2006. - 2007. g. dz. dzimušie
S18 un V18
2004. - 2005. g. dz. dzimušie *
*Sacensībās atļauts piedalīties arī 2002.-2003. gadā dzimušajiem skolēniem. Nepieciešama
izziņa no skolas, ka skolnieks nav palicis uz otru gadu un, ka ir attiecīgās skolas skolēns.
5. Distances
1.posmā visām grupām 200 m gara distance.
2.posmā distanču garumi tiks precizēti izejot no sniega apstākļiem.
3.posmā distanču garumi tiks precizēti izejot no sniega apstākļiem.
4.posmā distanču garumi tiks precizēti izejot no sniega apstākļiem.
6. Pieteikumi un reģistrācija
Piesakās skola un apmaksā dalību pēc piestādītā rēķina: sūtīt skolēnu sarakstu (vārds,
uzvārds, vecuma grupa sacensībās, trenera/skolotāja kontakti) uz fsc@siguldassports.lv
Reģistrācijas beigu termiņš līdz katras sacensību nedēļas trešdienas plkst. 17.00.
7. Dalības maksa
Katram dalībniekam par vienu posmu – EUR 3,00 (dalības maksas tiek izmantotas trases
iekārtošanai, tiesāšanai, rezultātu apstrādei, medaļām).
8. Vērtēšana
Dalībnieki tiek vērtēti noteiktajās vecuma grupās. Grupas kopvērtējumu aprēķina, summējot
katrā posmā iegūtos punktus. Katras grupas uzvarētājs saņem 1000 punktus. Katrai
nākamajai vietai punktus aprēķina, uzvarētāja laiku dalot ar konkrētās vietas uzrādīto laiku.
Skolu kopvērtējumā tiek vērtēta četru grupu labāko rezultātu summa, ko sastāda divi labākie
rezultāti katrā vecuma grupā.
9. Apbalvošana
Katra posma katras grupas 1. – 3. vietu ieguvēju individuālais vērtējums tiek apbalvots ar
medaļām un sponsoru balvām. Kopvērtējumā tiek apbalvotas labākās skolas: 1. vieta saņem
dāvanu karti 1500.00 EUR apmērā FISCHER slēpošanas inventāra iegādei.
10. Sacensību īpašie noteikumi
• Noteikumi tiks precizēti atbilstoši epidemioloģiskām prasībām pirms sacensībām;
• Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski;
• Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku;
• Sods par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā: diskvalifikācija;
• Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts;
• Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti
sacensību nolikumā;
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•

•
•
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Par dalībnieku atbildību uzņemas vecāki vai dalībnieka pārstāvji. Dalībnieks,
piesakoties sacensībām, uzņemas atbildību par savu veselības atbilstību sacensību
distances veikšanai, par ceļu satiksmes noteikumu, sacensību nolikuma un sporta
bāzes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par
jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un
materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc
sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm,
kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē;
Apstiprinot skolēna dalību sacensībās, vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu
pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām
personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un
necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā;
Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta
arī filmēšana un fotografēšana no pasākuma rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam
pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties
pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka
var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās,
audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību
vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos.
Visas tiesības uz šādiem materiāliem un to izmantošanu pieder katra posma
sacensību organizatoram vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu
pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem
ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam
mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par
iepriekš minēto apmeklētājam;
Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai
neievēro šo nolikumu;
Rezultātu fiksēšanai tiks izmantota čipu sistēma. Dalībnieks ir atbildīgs sacensību
laikā par čipa drošību un nepazaudēšanu. Čipa nozaudēšanas gadījumā sods EUR 60;
Sacensību organizatori patur tiesības mainīt nolikumu un tajā esošo informāciju par
to iepriekš informējot mājaslapā www.siguldassports.lv un facebook lapās:
facebook.com/fischersleposanascentrs/
facebook.com/occesis/
facebook.com/plavinunovadadome/
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta;
Sacensību pārcelšanas gadījumā iemaksātā dalības maksa saglabājas.

11. Informācija
Papildus informācija pa e-pastu: fsc@siguldassports.lv vai pa tālr. 29118847
www.siguldassports.lv , www.occesis.lv, www.jaujas.lv/, www.ba2.lv, www.infoski.lv
facebook.com/fischersleposanascentrs/,facebook.com/occesis/,
facebook.com/plavinunovadadome/
12. Sacensību atbalstītāji
Siguldas novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība,
Latvijas Slēpošanas federācija, Fischer Latvia, Biedrība A2, Mangaļi, SIA “Rāmkalni Nordeco”.
Vēl tiks papildināts.

