
 

 LATVIJAS SPORTA VETERĀNU – SENIORU SAVIENĪBA 
Alksnāja iela 9, Rīga, LV-1050, tālrunis +371 26554425 

 e-pasts: info@lsvs.lv  mājas lapa: www.lsvs.lv  
Vienotais reģ. Nr. 50008025521; Swedbanka,  

kods HABALV22, norēķinu konts LV85HABA000140J047086 
 

 

Rīga, 

2023.gada 9. janvārī Nr.1 

   Valstspilsētu un novadu pašvaldībām 

 Sporta klubiem  

Sporta organizatoriem 

 

Par LSVS Pašvaldību 60. sporta spēļu 

finālsacensībām distanču slēpošanā 

 

Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS) 60. sporta spēļu nolikumu 

(iepazīties LSVS mājas lapā internetā  www.lsvs.lv) finālsacensības distanču slēpošanā notiks 

2023. gada 29. janvārī  Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” “Lejas Luksti”, Vaives pagasts, 

Cēsu novads.  

   LSVS 2023. gada biedra nauda un sacensību dalības maksa jāiemaksā  LSVS bankas 

kontā AS Swedbank (HABALV22), konta Nr. LV85HABA000140J047086, LSVS reģ. Nr. 

50008025521 (norādot mērķi), rēķini apmaksai jāpieprasa LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai 

epasts simon@btv.lv . 
Saskaņā ar LSVS pašvaldību 60. sporta spēļu nolikuma IX. nodaļu “DALĪBAS MAKSA” 

individuālajos sporta veidos par katru pieteikto dalībnieku dalības maksa ir 20.00 EUR. 

Pieteikšanās pēc noteiktā termiņa laika  individuālajos sporta veidos par katru pieteikto dalībnieku 

noteikta 30.00 EUR. 

  Pieteikumi pēc nolikumā minētās formas jāiesūta elektroniski uz epasta adresi 

info@lsvs.lv un jāpiesakās elektroniski https://zfrmz.com/VywZ7qyc7Sz5sPchvD2P vai arī 

skenējot QR kodu. 

Pieteikšanās līdz 2023. gada 24. janvāra plkst. 12.00.    

Sacensību galvenais tiesnesis M. Niklass epasts latloppet@gmail.com  
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Grupu starta laiki un trases shēmas līdz 2023. gada 28. janvārim tiks publicētas interneta 

mājas lapā www.lsvs.lv .  

Sacensību dienā izmaiņas komandas sastāvā tiks atļautas tikai attiecīgās vecuma grupas 

ietvaros.  

Sacensību programma  
No plkst. 10.30 līdz plkst. 11.20  pieteikumu oriģinālu pieņemšana (dalībnieku vai ārsta paraksti 

obligāti), numuru saņemšana 

Plkst. 11.30        Komandu pārstāvju sanāksme   

Plkst. 12.00        Sacensību sākums – intervāla starts brīvajā stilā (starta intervāls 30 sek.) 

Plkst. 15.00            Stafetes slēpojums        

Plkst. 16.00       Apbalvošana 

 

Distanču slēpošana 

 Dāmas: 30+; 35+; 40+;            5 km 

   45+; 50+; 55+; 60+; 65+           2 km 

   70+; 75+; 80+; 85+; 90+           1 km (klasika) 

 Kungi: 35+; 40+            10 km 

   45+; 50+; 55+; 60+; 65+            5 km 

   70+; 75+                                            2 km (klasika) 

                                    80+; 85+; 90+                                    1 km (klasika) 

Stafetes slēpojuma noteikumi: 

2x2 km vīriešiem, 2x1 km sievietēm jauktā  stafete ar dalībnieku vecuma gadu skaitu summu  

190+ ar 2 dāmām +2 kungiem sastāvā, startējot sekojošā secībā K+D+D+K. 

 

Prezidents                                                                    I. Klementjevs 
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