2012.-2013.GADA ZIEMAS SEZONA
Latvijas čempionāts distanču slēpošanā.

2013.g. 9. un 10.martā, Madonas slēpošanas bāzē „Smecersils” norisinājās
Latvijas Slēpošanas savienības un Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
organizētais Latvijas čempionāta noslēdzošais trešais posms distanču
slēpošanā. Sestdienā dalībnieki sacentās stafešu slēpojumos. Komandas veica
trīs etapus, divus klasiskajā stilā un noslēdzošo brīvajā stilā.
V-12 grupā desmit komandu konkurencē, cīnoties ar Madonas, Cēsu,
Arkādijas sporta skolām lejasciemietis Jānis Jermacāns un divi Krišjāņa
Voldemāra skolas audzēkņi Artis Ameļčenko un Aleks Kanders izcīna 2.vietu
un saņem sudraba medaļas.
Svētdienā 10.martā norisinājās sacensības garajās distances. S-12 grupā
2,5km distancē Ērikai Jermacānei 10.vieta. V-12 grupā zelta medaļa un
uzvara Jānim Jermacānam. Cīņa nebija viegla ar konkurentiem un pašam ar
sevi, Jānis pēc pirmā apļa 2,5 km līderim zaudēja 2 sekundes. Prieks par
Jāni, kurš atrada spēku un prata likt lietā padomus un atvinnēt otrajā aplī 17
sekundes.
Svētdien notika arī trešais posms „FANS” tautas slēpojumam, kas tiek rīkots
kopā ar Latvijas čempionāta posmiem. Lejasciemieši uzrāda labus rezultātus.
Danai puidzei 2.vieta, Madarai Šmitei 4.vieta un Edgaram Puidzem 4.vieta.
Apsveicam Jāni Jermacānu ar trīs Latvijas čempionāta medaļām!
LEJASCIEMA PAGASTA ATKLĀTĀS SACENSĪBAS DISTANČU
SLĒPOŠANĀ ,,NAKTS SPRINTS” 2013.gada februārī
http://lejasciems.lv/pdfs/Nakts sprints slēpošanā 1.kārta_08.02.2013._rezultāti. pdf

Otrā vieta Latvijas čempionātā.

Mazie Lejasciema slēpotāji izmēģina spēkus un krāj pieredzi Latvijas
čempionātos distanču slēpošanā. Pirmais posms notika 2013.g. 12.,
13.janvārī Priekuļu slēpošanas un biatlona kompleksā.No Lejasciema pieredzi
smelties devas pieci slēpotāji. Pašā jaunākajā grupā (2001.g. un jaunāki)
1km distancē Ērika Jermacāne ierindojās 8.vietā(kas ir labs rezultāts, jo
galvenās konkurentes ir gadu vai divus vecākas).Zēnu grupā 2km distancē

Jānis Jermacāns 4.vietā,14.vietā Raitis Kaspars, 17.vietā Gustavs Galvans,
19.Ričards Didriksons.
Šajās brīvdienās, 16. un 17.februārī, Vietalvā distanču slēpošanās trasē
„Mailes” norisinājas Latvijas čempionāta otrais posms distanču slēpošanā
sprinta distancēs, klasiskajā stilā. Šoreiz uz sacensībām devās divi slēpotāji:
Ērika un Jānis, šoreiz jau ar citādu uzdevumu un citādām iespējām, jo
klasiskajā stila mūsu slēpotājiem ir lielākas iespējas iekļūt trijniekā , jo kalnu
trūkums treniņos brīvajā stilā to pašreiz liedz. Ērika ierindojās 8.vietā, jo
kritiens liedza iespēju iekļūt finālā. Jau visu sezonu atbildīgās sacensībās Jānis
ieguva ceturto vietu, vajadzēja pamainīt treniņa uzdevumus. Viss sacensībās
realizējās daudz labāk kā cerēts. Kvalifikācijas sacensībās Jānim trešais
rezultāts, bet tālāk 1/4finālāun 1/2finālā un finālā otrais rezultāts .Jānim
Jermacānam
sudraba
medaļa
Latvijas
čempionāta
posmā.
Turpat Vietalvā pēc Latvijas čempionāta startiem notika Fans tautas
slēpojums.
Lejasciema slēpotāji ieņem augstas vietas: S30 -grupā Danai Puidzei
1.vieta,S-grupā Madarai Šmitei 2.vieta,V-grupā Edgaram Puidzem 5.vieta.

