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Gulbenes pilsētas atklātās ziemas sporta spēles
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi
 Popularizēt šautriņu mešanas, novusu, dambreti, galda tenisu un distanču slēpošanu
Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotāju vidū.
 Sekmēt šautriņu mešanas, novusa, dambretes, galda tenisa un distanču slēpošanas
dalībnieku meistarības izaugsmi.

Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiks 2019.gada 12.janvārī (distanču slēpošana, novuss, galda teniss, dambrete,
šautriņu mešana “krikets”).
Norises vietas- Gulbenes sporta centrs, Gulbenes slēpošanas un biatlona trase.

Vadība
Sacensības organizē Gulbenes pilsētas pārvalde un Gulbenes sporta centrs.
Sacensību galvenais tiesnesis Larisa Cīrule t. 26330649.

Pieteikumi, norise, sporta veidi
12. janvārī
Distanču slēpošana (sacensību seriāla “Baltās trases” ietvaros).
Slēpošanas stils –brīvais
Sacensībās piedalās visi slēpot gribētāji, sekojošās vecuma grupās un distancēs:
Grupa
Dzimšanas gadi
Distance sievietes
Distance vīrieši
SB10
VB10 2009.gada dz. un jaunāki
1 km
1km
SB 13 VB13 2008.-2006.g. dz.
1 km
2 km
SJ 16 VJ 16
2005.-2003.g. dz.
3 km
6 km
S
V
2002.g. dz. un vecāki
3 km
9 km
S50
V50
1969.g.dz. un vecāki
3 km
6 km
Sacensības notiks Gulbenes slēpošanas un biatlona tresē- sacensību sākums plkst.12.00.
Pieteikumi jāiesniedz sacensību vietā līdz plkst. 11.15 (izloze 11.45). Distanču garumus var
mainīt, atkarībā no laika apstākļiem un trašu sagatavotības. Starta intervāls 30 sekundes.
Ārkārtas laika apstākļu (bezsniega) gadījumā distanču slēpošana tiks atcelta.
Novuss, galda teniss, dambrete, šautriņu mešana “krikets”.Sacensības notiks
Gulbenes sporta centrā. Sacensību sākums plkst.11.00.Pieteikumi jāiesniedz sacensību vietā
līdz plkst. 10.30.Izspēles sistēma atkarīga no pieteikto dalībnieku skaita.

Dalībnieki
Sacensībās var piedalīties Gulbenes pilsētas, Gulbenes novada un citu novadu iedzīvotāji.
Piesakoties sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju
izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī sacensību rezultātu
publicēšanai ar vārdu un uzvārdu.

Vērtēšana un apbalvošana
Katrā sporta veidā atsevišķi vērtēsievietes un vīriešus.
Katrā sporta veidā trīs labākās dāmas un trīs labākiekungi tiks apbalvoti armedaļām.

