2018 gada Latvijas čempionāts Šorttrekā
Sacensību nolikums.
ŠORTTREKS (ĀTRSLIDOŠANA ĪSAJĀ CELIŅĀ )
Mērķis un uzdevums
Popularizēt slidošanas sporta veidus . Piesaistīt jaunatni sporta nodarbībām
Popularizēt šorttreka sacensības . Noskaidrot labākos Latvijas šorttekistus . Iesaistīt
labākos audzēkņus šorttreka nodarbībās . Sacensības tiek organizētas pēc ISU
starptautiskās slidošanas savienības noteikumiem.
Vieta un laiks

Ventspils Olimpiskais centrs

28.12.2018-29.12.2018

Vecuma grupas un distances
Individuālās distances

Vecuma grupas

Vecums

Senior *

19 -

1500m

500m 1000m

Junior "A"

17-19

1500m

500m 1000m

Junior "B"

15-16

1500m

500m 1000m

Stafete

“ Juniori C un D “
(3 slidotāji )
Junior "C”
13-14
1500m
500m 1000m Zēni 2000 m Meitenes 2000 m
Meitenes 2000
Juniori “D”
11-12
1000 m
500 m 777 m Zēni 2000 m
mmm
Sakarā ar mazu dalībnieku skaitu vīriešu sacensības tiks apvienotas vienā vecuma
grupā , kurā slidos Seniori , Jun. A , Jun. B un Jun. C . Uzvarētāji tiks noteikti
katrā vecuma grupā.
Distances:1500m, 500m un 1000m .
Junioriem D distances ir 1000 m 500 m 777 m .
2000 m stafešu sacensības notiks apvienotā Jun. D un Jun. C grupā.
Par cik dotajā situācijā nav dalībnieču sieviešu kategorijās Seniorēm , Jun. A un Jun.B
,tad šajās vecuma grupās sacensības nenotiks .
Juniorēm C , tiek rīkotas Latvijas meistarsacīķstes distancēs 1500m,500m un 1000m.
Juniorēm D , distancēs 1000 m, 500 m, 777 m
Vecuma grupām Jun. C un Jun. D zēniem un meitenēm, tiks rīkotas 2000 m stafešu
sacensības .
Stafešu sacensībās ,sportisti slido 1 reizi uz laiku . Par uzvarētāju, kļūst tā stafešu
komanda , kas uzrādījusi ātrāko laiku .
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SACENSĪBU PROGRAMMA
2018. gada 28. Decembris

Komandu pārstāvju
sanāksme

2018. gada 29. Decembris

13.00

Iesildīšanās

14.00-14.20

Ledus sagatavošana

14.20-14.30

Sacensības
Iesildīšanās
Ledus sagatavošana
Sacensības
Matraču noņemšana

14.30-20.00
10.00-10.30
10.30-10.40
10.40-13.40
13.40-14.00

1.Sacensību tiesāšana.
Sacensību formāts :Visi fināli (All Finals) sacensības, notiek uz standarta hokeja
laukuma 30 x 60 m .Standarta treka celiņa garums ir 110 metri, ar 8,00 metru radiusa
atzīmētu virāžu .
Dalībnieki tiek salikti pa skrējieniem. Uzvarētāju nosaka fināla skrējiens .
Par Latvijas čempionu kļūst sportists ar vislielāko fināla punktu summu. Ja gadījumā
diviem sportistiem ir vienāda fināla punktu summa , tad par uzvarētāju kļūst
dalībnieks, kurš ieņēmis augstāku vietu 1500 m distancē ,bet Junioru D grupā ,1000
m distancē.
Ja kāds no dalībniekiem bloķē ,grūsta,vai apzināti traucē otru dalībnieku ,tad tiek
diskvalificēts .
2.Reģistrācija.
Pagaidu pieteikšanās ir jāiesniedz rakstiski LSA skatinglatvia@gmail.com līdz
10.12.2018.
Ja līdz 10.12.2018. pieteiksies neliels dalībnieku skaits, Organizācijas komiteja patur
tiesības saīsināt sacensību norises laiku . Sacensības notiks tikai vienu dienu
28.12.2018.
Galīgā sacensību dalībnieku reģistrācija sākas 28.12.2018. no plkst. 13:00
sekretariātā Ventspils OC . Komandu pārstāvji saņem dalībnieku numurus, kuru pēc
finiša nodod sekretariātā.
Lai nodrošinātu sacensību veiksmīgāku organizāciju, Aicinām dalībniekus pieteikties
savlaicīgi .
3.Apbalvošana
Pirmās trīs vietas katrā vecuma grupā, tiek apbalvotas ar diplomu un medaļām .
Naktsmītnes
Organizācijas komiteja organizē naktsmītnes , bet nesedz to izmaksas .
Piezīme
Ķiveres , cimdi , kaklasargi obligāti visiem sacīkšu dalībniekiem .

Organizācijas Komiteja
Edvīns Silovs
Sacensību organizētājs
Jēkabs Saulītis
Sacensību galvenais tiesnesis
Inese Jesse
LSA ģenerālsekretāre
e-pasts skatinglatvia@gmail.com
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