
 

 
Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla 

NOLIKUMS  
Distanču slēpošanā 

 
1. Sacensību laiks un vieta 
 
2018. gada 2. un 3.  martā, slēpošanas trasē pie Piekuļu tehnikuma Ērgļu stadiona, Ērgļi. 
 
2. Dalībnieki 
 
Izglītības iestādes var pieteikt dalībniekus šādās vecuma grupās:  
 
1. grupa - 1998.* - 2001. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes. 
2. grupa - 2002. - 2003. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes. 
3. grupa - 2004. - 2005. gadā dzimušie zēni un meitenes. 
4. grupa - 2006. - 2007. gadā dzimušie zēni un meitenes.  
* dzimuši 1998. gada 1. septembrī un jaunāki 
 
3. Sacensību programma 
 
02.03.2018. Īsā distance brīvais stils. 
1. grupa - 1998.* - 2001. gadā dzimušie jaunieši (5 km) un jaunietes (3 km). 
2. grupa - 2002. - 2003. gadā dzimušie jaunieši (5 km) un jaunietes (3 km). 
3. grupa - 2004. - 2005. gadā dzimušie zēni (3 km) un meitenes (2 km). 
4. grupa - 2006. - 2007. gadā dzimušie zēni (2 km) un meitenes (1 km). 
* dzimuši 1998. gada 1. septembrī un jaunāki 
 
03.03.2018. Distanču slēpošanas kross. 
Apļa garums no 700m līdz 1000m atkarībā no laika apstākļiem. Trasē izveidoti 4 līdz 6 šķēršļi 
atkarībā no laika apstākļiem.  
1. grupa - 1998.* - 2001. gadā dzimušie jaunieši (3 apļi) un jaunietes (3 apļi). 
2. grupa - 2002. - 2003. gadā dzimušie jaunieši (3 apļi) un jaunietes (3 apļi). 
3. grupa - 2004. - 2005. gadā dzimušie zēni (2 apļi) un meitenes (2 apļi). 
4. grupa - 2006. - 2007. gadā dzimušie zēni (2 apļi) un meitenes (1 aplis). 
* dzimuši 1998. gada 1. septembrī un jaunāki 
Sacensību formāts: Kvalifikācija, pusfināli un fināls. 
Atkarībā no laika apstākļiem un trases pusfināliem kvalificējas 8 vai 12 dalībnieki. B fināls 
netiek rīkots, vietas dalībniekiem sadala pēc kvalifikācijas rezultātiem. 
 
4. Pieteikumi 
 
1. Pieteikties dalībai festivālā varēs interneta mājaslapā www.lsfp.lv  
2. Pieteikumu elektroniskā forma darbosies no 15.01.2018. līdz 27.02.2018. plkst. 15.00. 
3. Pieteikumu oriģināli (ar izglītības iestādes vadītāja parakstu un zīmogu) obligāti jāiesniedz 
iebraukšanas dienā, veicot akreditāciju. 
 
5. Sacensību norise un vērtēšana 



 

 
Uzvarētāji tiek noteikti individuāli gan zēniem, gan meitenēm katrā vecuma grupā. 
 
6. Piezīmes 
 
Reģistrācija, mandātu komisija un dalībnieku numuru saņemšana kopā ar skolas komandu, 
akreditējoties Ērgļu vidusskolā. Numurus izsniegs Izglītības iestādes komandas vadītājam 
(sporta skolotājam). 
Pieteikumi no sporta klubiem,sporta skolām un individuāli netiks pieņemti. 


