Distanču slēpošanas mini sacensības "Ziema rullē!"
“SPULLES”, Jaunbērzes pagastā
atbalsta un rīko TSK “Sprīdītis” un draugi

Aicinām visus TSK Sprīdītis biedrus, draugus un atbalstītājus, kā arī visus ziemas sporta un
distanču slēpošanas entuziastus piedalīties distanču slēpošanas mini sacensībās, kas notiks
25.02.2018 Dobeles novada, Jaunbērzes pagasta māju "SPULLES" apkārtnē.
Baudīsim ziemu visi kopā! Izmantosim šī gada labvēlību, kad sniegs jau ir pietiekoši, lai varētu
slēpot arī pie mums, ne tikai Somijā! Pavadīsim kopā nedēļas izskaņu, iespējams pirmo reizi šogad
uzkāpjot uz slēpēm, vai palīdzot to izdarīt saviem bērniem, mazbērniem, draugiem vai kolēģiem!
Kopā atzīmēsim Ziemas Olimpisko spēļu noslēgumu pēc olimpiskā principa - galvenais nav
uzvarēt, bet piedalīties!
Slēpošana notiks pašu spēkiem (Inga, Jānis un Indra) sagatavotā trasē, kas piemērota klasiskajam
slēpošanas stilam. Trases apļa garums apmēram 2,5 km.
Sacensību rezultāti tiks apkopoti ar elektronisko atzīmēšanās sistēmu SPORTident (SI). SI inventāra
īre visiem sacensību dalībniekiem bez maksas, kam nav sava.
Dalībnieku reģistrācija internetā (reģistrēšanās anketa: https://goo.gl/forms/MEZ8rjUsS36TvsoW2), vai
pa telefonu vai e-pastu pie Indras Segliņas, lai varam labāk sagatavoties pasākumam un dalībnieku
uzņemšanai. Iepriekšējā reģistrēšanās vēlama līdz 23.02.2018, bet reģistrēties varēs arī uz vietas,
pirms sacensībām.
Dalības maksa sacensībās - brīvprātīgs ziedojums.
Sacensību programma (aptuvena):
12:00 ierašanās, reģistrācija, iesildīšanās un iepazīšanās ar trasi;
13:00-13:30 atsevišķais starts izvēlētajā distancē;
ap 14:30 noslēgums un labāko godināšana;
no 15:00 - slēpošanas baudīšana brīvā režīmā.
Sacentīsimies šādās grupās:
Jaunietes un Jaunieši (SJ, VJ) līdz 15 gadu vecumam - 1 aplis;
Sievietes (S) - 2 apļi;
Vīrieši (V) - 3 apļi.
Dalībnieki var brīvi izvēlēties veicamo distanci, atbilstoši saviem spēkiem, noskaņojumam un
sagatavotībai, bet vērtēšana labāko apkopošanai tiks veikta augstāk minētajās grupās un distancēs.
Pēc sacensībām dalībnieki varēs turpināt slēpošanu savam priekam un veselībai tajā pašā trasē, kur
notika sacensības. Mazākiem bērniem tiks sagatavots neliels aplītis sacensību centra tuvumā, ko
pirms starta varēs izmantot visi sacensību dalībnieki kā iesildīšanās apli.
Iespēju robežās varēs "aizņemties" slēpošanas inventāru no Segliņu krājumiem, kam nav sava, bet
iesakām labāk braukt ar savu, jo mūsu iespējas ir ierobežotas.

Sacensību centrs un dalībnieku uzņemšana notiks lauka apstākļos! Būs ugunskurs, lai sasildītos,
karsta tēja un kāda neliela uzkoda. Dalībnieku ērtībām tiks iekārtota nojume. Desiņas cepšanai
ņemiet līdzi paši!
Distances shēma:

Informācija tiks precizēta un papildināta TSK Sprīdītis mājas lapā, Sprīdīša facebook kontā un
interesējoties personīgi pie Indras, Jāņa vai Ingas.
Sacensību centrs (Balticmaps saite):
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=apzsbq&centerx=467580.96551220893&centery=62937
94.66665268&zoom=4&layer=map&ls=o

Uz tikšanos SPULLĒS!

