„ROLLERTOUR 2012” 2. posms
SKIATLONS (klasiskais stils + brīvais stils) MASU STARTS
SACENSĪBU PROGRAMMA
Vieta: Sporta bāzes „Smecersils”, Madona
Laiks: 2012. gada 28. jūlijs
10:00 – 11:30 Iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana
09:30 -11:30 Oficiālie treniņi
11:30 Pārstāvju sanāksme
STARTA LAIKI UN DISTANCES (grupu sadalījums var tikt mainīts, atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita grupās)
12:00 1. starta grupa:
V12 2km (1km + 1km)
S12
2km (1km + 1km)
12:20 2. starta grupa
V14 3,4km (1,7km + 1,7km)
S16
3,4km (1,7km + 1,7km)
S14
3,4km (1,7km + 1,7km)
12:50 3. starta grupa:
SE
6,8km (2x1,7km + 2x1,7km)
V16 6,8km (2x1,7km + 2x1,7km)
13:30 4. starta grupa:
VE
15 km (3×2,5km + 3×2,5km)
V18 15 km (3×2,5km + 3×2,5km)
V40 10 km (2×2,5km + 2×2,5km)
14:30 APBALVOŠANA
Reģistrācija: Iepriekšēja reģistrācija jāveic internetā www.rollertour.lv līdz 27.07.2012. plkst. 15:00! Starta
numuri un nostādīšanā startā tiek veikta ņemot vērā ROLLERTOUR kopvērtējumu pēc 1.posma. Tie dalībnieki,
kam vēl nav ROLLERTOUR ieskaites punkti, tiek savstarpēji izlozēti katras vecuma grupas beigās. Transpondenti
tiek izsniegti 5min pirms katra brauciena starta.

Sacensību noteikumi:
 Sportisti var trenēties pa trasi tikai oficiālo treniņu laikā
 Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ja dalībnieks finišē bez aizsargķiveres, viņš tiek
diskvalificēts. Ieteicami arī cimdi un aizsargbrilles.
 Skiatlona 1. daļa jāveic klasiskajā solī ar tam sekojošu rollerslēpju maiņu slēpošanās stadionā un 2. daļa brīvajā solī.
 Pirms katra brauciena starta dalībniekam pašam ir jānovieto inventārs maiņas boksos.
 Pēc sacensību 1. daļas veikšanas obligāti ir jāiebrauc maiņas boksos, lai veiktu inventāra maiņu.
 Pieļaujamie klasiskā stila rollerslēpju izmēri: melnie gumijas riteņu ø ≤ 44mmx75m, rollerslēpes rāmja
garums ne īsāks kā 530mm (starp asīm).
 V12, S12, V14, S14, V16. S16 grupās, tiem dalībniekiem, kam nav klasiskā stila rollerslēpes 1.distances daļu
var veikt ar brīvā stila rollerslēpēm, izmantojot klasiskā stila tehniku. Šajā gadījumā, maiņas boksos arī ir
jānoņem rollerslēpes no stiprinājumiem, jāpaceļ augšā un atkal jāpieliek atpakaļ.
 Nūju maiņa nav obligāta.
 Iebraucot maiņas boksu aplī drīkst pārvietoties brīvajā stilā..
 Sacensību dalībniekiem ir jādod ceļš ātrāk braucošiem pēc 1. pieprasījuma (izņemot pirmos starta/finiša
zonā).
 Aizliegts trasē šķērsot/bloķēt ceļu citam dalībniekam! Dalībniekam braucot trasē ir jārīkojas tā, lai viņš
neradītu draudus cita (blakus vai aizmugurē esoša) dalībnieka drošībai.
 Par klasiskā soļa neievērošanu (1. daļā), S12, V12, S14, V14 grupu dalībniekiem var tikt piešķirts soda laiks
par katru konstatēto pārkāpuma reizi. Parējās grupās dalībnieki par klasiskā stila neievērošanu dalībnieki var
tikt diskvalificēti.
 Sacensību dalībniekiem jāapzinās iespējamais risks, kas saistīts ar piedalīšanos sacensībās un jāatbild par
sagatavotību, veselību un inventāra atbilstību, ko tas apliecina ar parakstu saņemot dalībnieka numuru. Ja
dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad atbildību uzņemas vecāks (aizbildnis), oficiālais komandas pārstāvis.
 APBALVOŠANA: Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Madonas BJSS medaļām un diplomiem.
 SACENSĪBAS ORGANIZĒ: Madonas BJSS sadarbībā ar biedrību „Rollertour”.
 SACENSĪBAS ATBALSTA: Madonas novada pašvaldība un „SKI-GO”
 GALVENAIS TIESNESIS: Mārtiņš Niklass
 Galvenā sekretāre: Ieva Eglīte
NOSTĀDĪŠANA STARTAM

TRAŠU SHĒMAS
1km aplis

1,7km aplis

2,5km aplis

Starta/finiša/inventāra maiņas zona

