BOSCH Ledus kross
- sacensības slidošanas un hokeja entuziastiem,
profesionāļiem, amatieriem

NOLIKUMS
I RĪKOTĀJS, VADĪBA
Sacensības rīko SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs” (VOC) sadarbībā ar Valmieras hokeja klubu (VHK)
Sacensības vada galvenais tiesnesis, informators, divi laukuma tiesneši.
II MĒRĶIS, UZDEVUMI
1. Organizējot sportiski atraktīvu pasākumu, veicināt aktīvu dzīvesveidu.
2. Pilnveidot dalībnieku slidošanas prasmes.
3. Noteikt uzvarētājus katrā divīzijā.
4. Iepazīstināt ar saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām Vidzemes Olimpiskajā centrā.
III DALĪBNIEKI
Slidošanas, hokeja klubu un bērnu sporta skolu audzēkņi.
Slidošanas un hokeja entuziasti, amatieri.
Dalībnieku divīzijas :

ELITES DIVĪZIJA
JUNIORU DIVĪZIJA

(1998.g.dz. un vecāki)
(2004.dz.g.-1999.dz.g)

DEBITANTU DIVĪZIJA (2005.dz.g.-2009.dz.g.)
IV PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
Elektroniskā formā no 11.01.- 01.02. mājas lapā www.voc.lv sadaļā BOSCH LEDUS KROSS.
Dalībniekus, kas jaunāki par 16 gadiem piesaka vecāks vai aizbildnis.
Pēc pieteikuma saņemšanas dalībnieks tiek pieteikts uz visiem sacensību posmiem.
V LAIKS un VIETA
Posmu norises laiks:
1.posms- 4.02.2017;
2.posms-25. 02.2017;
3.posms- 18.03.2017,
Posmu norises vieta:
SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs”, Rīgas ielā 91, Valmiera.

VI „ BOSCH LEDUS KROSS” POSMU NORISE
Pirms katra posma norises Reģistrācijas zonā katram dalībniekam ir jāapliecina sava dalība sacensībās ne
vēlāk kā 30 min pirms attiecīgās divīzijas slidojumu sākuma. Līdz ar reģistrēšanos
tiek izsniegtas starta vestes/numuri, notiek nepieciešamā inventāra pārbaude.
Sacensību limits katrā divīzijā ir 32 dalībnieki.
Reģistrācija notiks SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” pirmajā strāvā Rīgas ielā 91, Valmierā.
Iesildīšanās slidojums:
Iesildīšanās (5min)un trases izmēģināšana notiek pirms katras divīzijas izlozes un slidojumu sākuma.
Izloze:
Pēc iesildīšanās tiek veikta izloze, lai noteiktu dalībniekus pirmajos slidojumos attiecīgās divīzijas ietvaros.
Attiecīgā slidojumu sastāva izloze tiek veikta starp dalībniekiem ar pēc iespējas mazāku dzimšanas gadu
starpību.
Starta secība: Dalībnieki uz starta tiek izsaukti un nostādīti izlozēto numuru secībā. Ja dalībnieks pie
starta vārtiem neierodas arī pēc atkārtota uzaicinājuma, sacensības tiek sāktas bez viņa (dalības maksa par
posmu netiek atgriezta). Par laicīgu ierašanos uz startu atbildīgs ir pats dalībnieks.
Sacensību norise:
Dalībnieku mērķis ir pēc iespējas ātrāk veikt sacensību trasi, lai ieņemtu pēc iespējas augstāku vietu
slidojumā un attiecīgi saņemtu reitinga punktus.
Viena posma norisē katram dalībniekam paredzēti 3 slidojumi.
Slidotāji veic 2-4 apļus vienā slidojumā atkarībā no vecuma grupas.
Pirmo slidojumu sastāvs tiek noteikts pēc izlozes, nākamajos slidojumos dalībnieki sacenšas ar citu
slidojumu dalībniekiem un tiek mainītas starta pozīcijas.
Godīgums: Par kaitēšanu citiem dalībniekiem, tos aizturot, grūžot, sitot vai citādi kavējot, vai tīšu
inventārs bojāšanu, dalībnieks automātiski saņem pēdējo vietu slidojumā. Sacensību tiesneši par rupju
pārkāpumu var dalībnieku diskvalificēt, nepaskaidrojot iemeslu. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un nav
pārstrīdams.
Trases izkārtojums uz katru nākamo posmu tiek mainīts.

VII POSMA NORISES PLĀNS
Laika plāns ir provizorisks un var tikt mainīts.
9:00 – 9:30 Reģistrācija (DEBITANTI)
10:00 -13:00 Slidojumi, apbalvošana
13:00-13:30 Reģistrācija (JUNIORI)
14:00-17:00 Slidojumi, apbalvošana
17:30:18:00 Reģistrācija (ELITE)
18:0-21:00

Slidojumi, apbalvošana

VIII VĒRTĒŠANA
Uzvarētājs tiek noteikts pēc visvairāk saņemto reitinga punktu skaita.
1.v. slidojumā 4 punkti, 2.v. slidojumā 3 punkti, 3.v. slidojumā 2 punkti, 4.v. slidojumā 1 punkts.
Vienādu punktu skaita gadījumā dalībnieki ieņem dalītu vietu. Laiks tiek mērīts ar precizitāti līdz sekundes
desmitdaļai. Rezultāti tiek paziņoti pēc katra posma kā arī publicēti mājas lapā voc.lv .
Galīgais vērtējums pēc saņemtajiem reitinga punktiem un uzvarētāji kopvērtējumā tiek paziņoti 5.posmā
IX APBALVOŠANA
Pārsteiguma balvas visiem dalībniekiem.
1.v.-3.v. vieta katrā posmā.
1.v.- 6.v. kopvērtējumā.
X DROŠĪBA
Ierodoties uz sacensībām, par savu veselības stāvokli ir atbildīgs katrs dalībnieks individuāli.
Apdrošināšanas polise ir brīvprātīga izvēle.
Rīkotājs no savas puses nodrošina:
- kvalificēta mediķa klātbūtni, kā arī iespēju nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko
palīdzību.
- Iesildīšanās slidojumu traumu profilaksei visos sacensību norises posmos ~5 min.
XI INVENTĀRS
Dalībnieks OBLIGĀTI nodrošina sev sekojošu slidošanas/hokeja ekipējumu:
Ķivere, cimdi, elkoņu sargi, ceļu sargi hokeja/speciālās bikses, slidas.
Pārējais pēc izvēles.

XII DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa vienā posmā vienam dalībniekam
Debitantu divīzijā - 10 EUR
Junioru un Elites divīzijās -15 EUR
Maksu par dalību var veikt:
pirms katra posma uz vietas reģistrācijas brīdī VOC kasē pie administratora.
ar pārskaitījumu VOC norēķinu kontā ar norādi:
BOSCH LEDUS KROSS 2017,Dalības maksa, V.Uzvārds, divīzija
SIA Vidzemes Olimpiskais centrs
Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201
Reģ. numurs: 54103025871
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
LV36NDEA0000082565819
Dalības maksā iekļauta:
Ledus īre, ģērbtuve, mediķis, sacensību vadība, tiesneši u.c.

XIII TIESĪBAS
Visas tiesības uz pasākuma galaproduktiem patur Rīkotājs. Šīs tiesības ietver autortiesības, publiskošanas
un izplatīšanas tiesības
XV KONTAKTI
Tālrunis: +371 29878192, +371 29111017
e-pats: info@vocsports.lv
www.voc.lv

