ATKLĀTĀS SLĒPOŠANAS SKOLAS
SACENSĪBAS
“ĢIMENES MAČI 2018” “

Vieta un Laiks.
Sacensības notiek Cēsīs, Žagarkalnā, Žagarkalns 1 nogāzē 11.03.2018.:
Programma
Reģistrācija un numuru saņemšana plkst. 10:30- 11:30
Trases apskate 11:30- 11:50
Starts 1. trasē plkst. 12:00
2. trases apskate 30. minūtes pēc 1. trases noslēdzošā dalībnieka
2. trases starts 50. minūtes pēc noslēdzošā dalībnieka 1. trasē.
Apbalvošana 45. minūtes pēc 2. trases noslēdzošā dalībnieka.
Starta kārtība abās trasēs numuru secībā vispirms meitenes, tad zēni.
Sacensību vadība
Sacensības organizē SIA "Slēpošanas skola" Žagarkalnā.
Sacensību galvenie tiesneši - Matīss Žagars, Alise Žagare
Laika ņemšanu un fiksēšanu veic SIA "Žagarkalns" tehniskie darbinieki
Sacensību dalībnieki
Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši kalnu slēpošanas
iemaņas un patstāvīgi, bez palīdzības var veikt sacensību trasi.
Dalībnieki, kuri beidzamo divu gadu laikā ir regulāri piedalījušies LSS rīkotajās sacensībās var
startēt tikai ārpus sacensību ieskaites (izvērtē galvenie tiesneši).

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās, atsevišķi vīrieši un sievietes:


1. grupa: 2004. – 2006. gadā dzimušie



2. grupa: 2007. – 2008. gadā dzimušie



3. grupa: 2009. – 2010. gadā dzimušie



4. grupa: 2011 gadā dzimušie un jaunāki



5. grupa: vīrieši



6. grupa: sievietes



Ģimeņu ieskaite: tiek summēti viena vecāka un viena bērna laiki

Sacensību disciplīnas
Milzu slaloms (piemērots bērniem - trase veidota ar saīsinātiem “mietiem”) 2 trasēs
Pieteikumi un sacensību izdevumi
Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz vēlākais vienu dienu pirms starta, plkst.
21:00, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu uz epasta adresi
sacensibas.zagarkalns@gmail.com. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz
organizatori. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās sedz paši
dalībnieki.
Dalības maksa
7 EUR pie reģistrācijas. Maksa par pacēlāju saskaņā ar SIA "Žagarkalns" trases tarifu. Sīkāk
www.zagarkalns.lv
Organizatoriskā

informācija
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un
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Reģistrācija un numuru saņemšana Žagarkalna slēpošanas skolas ofisā. Pulcēšanās Žagarkalna virsotnē. Apbalvošana - Cīruļkalna virsotnē. Ja veicot 1.trasi dalībnieku piemeklē
neveiksme (DSQ vai DNF), dalībnieks DRĪKST startēt 2.trasē, bet nepiedalās kopējā ieskaitē.

