
 

 

 
Latvijas skolu Ziemas festivāla 2023 

NOLIKUMS  
Slidošanā 

 
1. Sacensību laiks un vieta 
 
2023. gada 24. februārī, kērlinga laukumā pie Ērgļu vidusskolas, Madonas novadā. 
 
2. Dalībnieki 
 
Izglītības iestādes var pieteikt dalībniekus šādās vecuma grupās: 
 
1. grupa - 2003.* - 2005. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes. 
2. grupa - 2006. - 2007. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes. 
3. grupa - 2008. - 2009. gadā dzimušie zēni un meitenes.  
* dzimuši 2003. gada 1. septembrī un jaunāki. 
 
3. Sacensību programma  
 
1. grupa – 333 m slidošana  
2. grupa – 333 m slidošana                     bez stafetes 
3. grupa – 333 m slidošana 
 
4. Pieteikumi 

 
Pieteikties dalībai festivālā varēs interneta mājas lapā www.ziemasfestivals.lv 
Pieteikumu elektroniskā forma darbosies no 06.02.2023. plkst 10.00 līdz 21.02.2023. 
plkst. 15.00. 
Pieteikumu oriģināli (ar izglītības iestādes vadītāja parakstu un zīmogu) obligāti 
jāiesniedz iebraukšanas dienā, veicot akreditāciju. 
 
5. Sacensību norise un vērtēšana 
 
333 m distance: 
Dalībnieki tiek salikti pa skrējieniem. Katrā skrējienā ne vairāk kā seši dalībnieki. 
Visi dalībnieki veic vienu kvalifikācijas slidojumu ar laika kontroli. Ātrākie dalībnieki 
kvalificējas pusfināla slidojumam: 
3.grupa - 12 meitenes un 12 zēni 
2.grupa - 12 meitenes un 12 zēni 
1.grupa - 12 meitenes un 12 zēni 
 
Katra pusfināla skrējienu pirmo trīs vietu ieguvēji kvalificējas fināla skrējienam. 
Uzvarētāju nosaka fināla skrējienā. Pusfinālā un finālā skrējiena laiks netiek fiksēts. 
Dalībnieks, kurš veic vairāk kā divus pāragrus startus - tiek diskvalificēts. 
Kritiena gadījumā skrējiens netiek pārtraukts. Ja kāds dalībnieks bloķē, grūsta, vai 
apzināti traucē otru dalībnieku, - tiek diskvalificēts. 
 
Standarta treka celiņa garums 111 metri ar 9 metru rādiusu atzīmētu virāžu. 
 
 

http://www.ziemasfestivals.lv/


 

 
6. Piezīmes 
 
Ķivere (velo, hokeja), cimdi un ceļu sargi  obligāti visiem sacīkšu dalībniekiem. Ar 
ātrslidošanas slidām dalībnieki netiek pielaisti pie starta. Ieteicami kakla sargi 
(hokeja vai šalle). 
 
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. 


