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Ventspils, Latvija 
 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1. Popularizēt šorttreka sporta veidu Latvijā un veicināt sportisko izaugsmi; 

2. Nodrošināt jaunajiem šorttrekistiem sacensību pieredzes apguvi, nostiprināt un pilnveidot 

treniņu procesā apgūtās iemaņas un prasmes; 

3. Palielināt Latvijā organizēto šorttreka sacensību skaitu bērniem un jauniešiem; 

4. Izvērtēt labākos šorttreka slidotājus katra vēcumā grupā no 12 gadu vecuma; 

5. Latvijas čempionāts ir viens no kritērijiem atlasei uz EYOF 2023, Friuli, Dzūlija šorttreka 

sacensībām. 

SACENSĪBU NORISES LAIKS 

1. Sacensības notiks 2022.gada 2. decembrī iekštelpu ledus hallē „Ventspils Olimpiskais 

Centrs“ Sporta iela 7/9, Ventspils, Latvija; 

2. Sacensības notiks saskaņā ar Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) 2022. gada 

nolikumu, ISU tehniskajiem noteikumiem šorttrekā un 2022/2023 memorandu. 

SACENSĪBU ATBILDĪGĀS PERSONAS UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

Sacensības organizē Latvijas Slidošanas asociācija un Ventspils sporta skolas “Spars” šorttreka 

nodaļa. 

Atbildīgā organizācija par sacensību norisi: 

Latvijas Slidošanas asociācija 

E-pasts: skatinglatvia@gmail.com            

 

Atbildīgā persona par sacensību organizēšanu: 

Latvijas Slidošanas asociācijas Šorttreka 

komisijas pārstāve 

Irina OZOLIŅA, tālr. 29423912

SACENSĪBU VIETA 

Iekštelpu ledus halle “Ventspils Olimpiskais Centrs” ar ledus laukumu 30 m × 60 m. Treka izmērs 

111,12 m ar 8 m pagriezienu. Pagriezieni ar 5 pārvietojamiem celiņiem un 1 m atstarpi starp tiem, 

saskaņā ar ISU noteikumu Nr. 280 5. punktu un attiecīgajiem ISU noteikumiem.  

Finiša līnija visām distancēm ir vienāda: tikai distanču starta vieta mainās 500m un 1500m. 

DALĪBNIEKU VECUMA GRUPAS UN DISTANCES 

Sacensībās var piedalīties dalībnieki Junioru kategorijā meitenēm un zēniem: 

Junior “A”   01.07.2003. – 30.06.2005 

Junior “B”   01.07.2005. – 30.06.2007 

Junior “C”   01.07.2007. – 30.06.2009 

Junior “D”  01.07.2009.  – 30.06.2011 
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DISTANCES 

Juniori “A”, “B”,”C” 1500m 500m 1000m 

Juniori “D” 1000m 500m 777m 

PROGRAMMA 

02.12.    no plkst.13.00-13.15 
               no plks.13.15 -13.30 
               13.30-13.45 
               13.45 – 20.00 

iesildīšanas   “C”’, “D’grupas 
iesildīšanas  “A”, “B”grupas 
Ledus sagatavošana 
Starts un sacensību norise 

Programma var tikt mainīta, atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.  

SACENSĪBU TIESĀŠANA UN VĒRTĒŠANA 

1. Katrā disciplīnā sacensību dalībnieks vispirms piedalās priekšskrējienos. Pēc priekšskrējienos 

uzrādītajiem rezultātiem, labākie sportisti piedalās pusfinālskrējienos. Pēc 

pusfinālskrējienos uzrādītajiem rezultātiem, labākie sportisti piedalās A finālā. Pārējie 

sportisti, atbilstoši iepriekš uzrādītājiem rezultātiem, piedalās B, C, D, E finālos. 

2. Ja kādā no distancēm zēnu un meiteņu skaits ir neliels, tie startē vienā skrējienā, bet 

rezultāti kopvērtējumam tiek vērtēti atsevišķi. 

3. Lai sacensību dalībnieku vērtētu kopvērtējumā, sportistam jāstartē visās trīs distancēs. 

4. Skrējieni tiek veidoti pēc iepriekšēja ranka, kas veidots no labākajiem iepriekš sasniegtajiem 

rezultātiem attiecīgajā distancē. 

Fināla punkti (34,21,13,8,5,3,2,1) tiks piešķirti A finālā un B finālā 

1. Uzvarētāju noteikšanai katrā vecuma grupā atsevišķi zēniem un meitenēm tiek summēti 

izcīnītie vietu punkti katrā distancē. 

2. Uzvarētāju nosaka pēc lielākā punktu skaita. 

3. Vienāda punktu skaita gadījumā diviem vai vairāk sportistiem, augstākā vietā ierindojas tas 

sportists, kurš izcīnijis augstāku CDR punktu skaitu. Ja šie punkti sportitsiem ir vienādi, tad 

vērtē, kurš izcīnījis augstāku vietu garākajā distancē. 

APBALVOŠANA   

Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā kategorijā. Dalībnieki pēc katras distances attiecīgā 

fināla saņem medaļas uzreiz uz ledus un kopvērtējumā savā grupā. 
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PIETEIKUMI 

Dalībnieku pieteikumi iesniedzami līdz 30.11.2022  uz e-pastiem: 

vikaziemele@gmail.com un cc: irina.goncarova@inbox.lv 

 

Sacensību galvenais tiesnesis Sacensību galvenais secretārs 

Kārlis Krūzbergs Viktorija Ziemele 

E-pasts: karlis.kruzbergs@gmail.com                E-pasts: vikaziemele@gmail.com 

Tālr. 28202845                                                        Tālr. 26452440 

 

Latvijas Slidošanas asociācijas prezidente 

Marika Nugumanova 

Tālr. 27722320 
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PIETEIKUMS 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS 
2022. gada 2.decembris, Ventspils, Latvija         

 
Kluba nosaukums:    
Dalībnieku skaits  Meitenes: Zēni:  

Dalībnieki  :  

 Uzvārds Vārds 
Dzimšanas gads 

DD/MM/GG 
Vecuma 
grupa 

 
 

Meitenes 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Zēni 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Komandas pārstāvji: 
 

Uzvārds Vārds 

       

            

            

 
Kontaktpersona:                E-pasts:       
 
Telefona Nr. :        
 
Datums:       


