Latvijas čempionāts Šorttrekā 2019
Sacensību nolikums
ŠORTTREKS (ĀTRSLIDOŠANA ĪSAJĀ CELIŅĀ )

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
1.1. Sacensību organizatori
Latvijas Slidošanas asociācija
Adrese: Čiekurkalna 5. šķērslīnija 8-1, Rīga, LV-1006
Tālr.: +371 29182735; +371 29197575
e-pasts: skatinglatvia@gmail.com
1.2. Sacensību vadība
Latvijas čempionātu šorttrekā organizē Latvijas Slidošanas asociācija un Starptautiskās
slidošanas apvienības (ISU) sertificēta tiesnešu kolēģija.
Sacensību galvenais tiesnesis – Monika Radkowska (ISU).
1.3. Sacensību norises laiks
21.12.2019 – 22.12.2019
1.4. Sacensību norises vieta
Olimpiskais centrs “Ventspils” ledus halle
Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601
1.5. Mērķis un uzdevumi
Popularizēt slidošanas sporta veidus. Piesaistīt jaunatni sporta nodarbībām. Popularizēt
šorttreka sacensības. Noskaidrot labākos Latvijas šorttrekistus visās vecuma grupās..

2. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Sacensības tiek organizētas pēc Starptautiskās slidošanas savienības (ISU) noteikumiem
Nr.280. Sacensībās tiks izmantota sertificētā elektroniskā laika tiesāšanas sistēma.
Vecuma grupas un distances:
Individuālās distances

Vecuma grupas

Vecums

Stafete

Seniori *

19 un vecāki

1500m

500m

1000m

Juniori "A"

17-19

1500m

500m

1000m

Juniori "B"

15-16

1500m

500m

1000m

Juniori ”C”

13-14

1500m

500m

1000m

Juniori “D”

11-12

1000 m

500 m

777 m

2000 m

Juniori “E”

Jaunāki par 11

500 m

222 m

333 m

n/a

5000 m

Vīriešu sacensības:
Seniori, Juniori A, B un C grupās slido kopā, bet apbalvošana tiek veikta atsevišķām
vecuma grupām. Distances - 1500m; 500m; 1000m
Junioru D grupa. Distances - 1000 m; 500 m; 777 m un 2000 m stafešu sacensības.
Junioru E grupa. Distances - 500 m; 222 m; 333 m, stafešu sacensības neslido.
Sieviešu sacensības:
Ņemot vērā, ka dotajā situācijā sieviešu kategorijas grupās nav dalībnieces Senioru,
Junioru A un B grupās, tad Latvijas čempionāts tiek rīkots Junioru C vecuma grupā
meitenēm. Distances - 1500m; 500m; 1000m.
Juniores D grupa. Distances - 1000 m; 500 m; 777 m un 2000 m stafešu sacensības.
Juniores E grupa. Distances – 500 m ; 222 m; 333 m. Stafešu sacensības neslido.
3. SACENSĪBU TIESĀŠANA
Sacensību formāts - Visi fināli (All Finals).
•
•

•
•
•

Sacensības notiek uz standarta hokeja laukuma 30m x 60 m, un sacensību drošībai tiek
izmatoti šorttreka sacensību laukuma bortu aizsargi. Standarta treka celiņa garums ir
110 m ar 8,00 metru rādiusa 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 punktu summa, tad par uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš ieņēmis
augstāku vietu 1500 m distancē, Junioriem D 1000 m distancē, Junioriem E 500 m
distancē.
Stafešu sacensības sportisti slido 1 reizi uz laiku. Par uzvarētāju kļūst tā stafešu
komanda, kas uzrādījusi ātrāko rezultātu. Ja Junioru D vecuma grupās meitenēm un
zēniem būs mazāk par divām stafešu komandām, sacensības šajā distancē tiks atceltas.
Dalībnieks, kurš veic vairāk kā divas reizes falšu startu tiek diskvalificēts.
Ja kāds no dalībniekiem bloķē, grūst vai apzināti traucē otru dalībnieku, pēc sacensību
galvenā tiesneša lēmuma tiek diskvalificēts.

4. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM UN REĢISTRĀCIJA
•

•
•

Pagaidu pieteikšanās ir jāiesniedz rakstiski LSA skatinglatvia@gmail.com līdz
08.12.2019. Ja līdz 08.12.2019 pieteiksies neliels dalībnieku skaits sacensību
organizatori patur tiesības saīsināt sacensības laiku, organizējot tās vienu sacensību
dienu.
Galīgā sacensību dalībnieku reģistrācija sākas 21.12.2019 no plkst. 13:00 sekretariātā,
Olimpiskā centra “Ventspils” ledus hallē. Dalībnieks saņem numuru, kuru pēc finiša
nodod sekretariātā.
Reģistrācijas vietā dalībnieks ar savu parakstu apliecina savu sniegto datu pareizību un
to, ka ar sacensību nolikumu un drošības noteikumiem ir iepazinies un tos ievēros
distancē.

Dalības maksa sacensībās tiek noteikta 10 euro no dalībnieka. Dalības maksu var
pārskaitīt uz LSA kontu līdz 16.12.2019. Dalības maksa netiek atgriezta.
LATVIJAS SLIDOŠANAS ASOCIĀCIJA
Adrese: Čiekurkala 5.šķērslīnija 8-1, Rīga, LV-1006
Banka:
SEB Banka
Kods:
UNLALV22
Konta nr.: LV63UNLA0050017416940
5. APBALVOŠANA
Pirmās trīs vietas katrā vecuma grupā tiek apbalvotas ar diplomu un medaļām.
6. DALĪBNIEKU VESELĪBAS APSROŠINĀŠANA
Pieteiktie dalībnieki ir atbildīgi par viņu veselibas un nelaimes gadījumu apdrošināšanām.
*Ķiveres un cimdi ir obligāti visiem sacensību dalībniekiem.

DALĪBNIEKU PIETEIKUMA FORMA
Latvijas čempionāts šorttrekā 2019
21.12.- 22.12.2019, Olimpiskā centra “Ventspils” ledus halle
Pietikumu iesūtīšanas termiņš; 08.12.2019.
Komandas nosaukums:______________________________________
Dalībnieku saraksts:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vārds, Uzvārds

Dzimšanas
datums

Kontaktpersona: ____________________
Datums: ___________________________
Funkcija: _________________________

Vecuma
grupa

Dzimums

Piezīmes

