
STIPRO SKRĒJIENS APKĀRT BARKAVAI 

Nolikums 
 

1. SACENSĪBU FORMĀTS 

Nolikumā ietvertie noteikumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem. “STIPRO SKRĒJIENS APKĀRT 
BARKAVAI” ir tautas piedzīvojumu un grūtību skrējiens, kas tiek rīkots brīvā dabā un pulcē dažādu 
sagatavotības līmeņu dalībniekus - kā profesionālus sportistus, tā iesācējus. Sacensības ļaus pārbaudīt 
savas fiziskās un mentālās spējas aptuvenu 6 km garā distances trasē, pārvarot gan dabīgus, gan mākslīgi 
veidotus šķēršļus, veicot dažādus uzdevumus, kā arī ļaus izbaudīt ainavu un Barkavas krāšņumu. 

2. NORISES VIETA UN LAIKS 

“STIPRO SKRĒJIENS APKĀRT BARKAVAI” tiek rīkots Barkavas pagastā, 2022. gada 06. augustā. 
Reģistrācija startam no plkst. 15:00. Pirmais starts plkst.16:00. 

Sacensībām iespējams pieteikties līdz 01.08. plkst. 17:00 pa tel.26300375 (Vineta). 

Distance sevī var ietvert stadionu, mežu, koplietošanas ceļus, ūdenstilpnes un kalnainus apvidus. 

3. MĒRĶIS 

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, fitnesa un skriešanas kultūru, sniegt dalı̄bniekiem un skatı̄tājiem 
pozitı̄vas emocijas, motivāciju un kopı̄bas sajūtu. 

4. SACENSĪBU PROGRAMMA  

No plkst. 15:00 sāksies dalı̄bnieku reg̒istrācija un iesildı̄šanās. Reģistrācijā dalībniekiem jāierodas ne vēlāk 
kā vienu stundu pirms starta laika. Dalībnieki tiek reģistrēti 2 grupās-vīrieši un sievietes. 

Pirmais starts tiek dots vienlaicı̄gi lı̄dz 50 cilvēku lielai grupai. 1. starts plkst.15:00, 2. starts plkst.15:15 . 

Pulksten 18:00 uzvarētāju apbalvošana. Organizatori var mainīt apbalvošanas laiku, vadoties pēc 
apstākļiem. 

5. ORGANIZATORS 

Sacensı̄bas organizē biedrı̄ba “Mēs-Barkavas pagastam” sadarbībā ar Barkavas pagasta pārvaldi. 

6. DALĪBNIEKI 

Sacensībās var piedalīties un doties distancē jebkura 16 gadu vecumu sasniegusi persona. Dalı̄bnieki dalās 
sieviešu un vı̄riešu grupās. Reg̒istrēties sacensı̄bām var katrs dalı̄bnieks individuāli.  

7. NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 

Ierodoties reg̒istrācijā, dalı̄bniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

8.  DALĪBAS MAKSA 

Dalı̄bas maksa, dalībai sacensībās ir noteikta 5,00 EUR no dalībnieka. Dalı̄bas maksā iekl̦auts dalı̄bnieka 
numurs, sacensību organizatoriskie izdevumi, trases mark̦ējums, dzeramais ūdens trasē un finišā, 
neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi sacensı̄bu vietā, piemin̦as medal̦a. Ja dalībnieks atsaka 
savu dalību, kā arī Force Majeure gadījumos, dalības maksa netiek atgriezta. 

 

 



9. DISTANCE 

Plānotais distances garums aptuveni 6 km ar dabīgiem un mākslīgi veidotiem šk̦ēršl̦iem. Distancē būs 
izvietoti atsvaidzināšanās punkti, kuros būs pieejams ūdens. Dalı̄bniekiem stingri jāievēro distances zona. 
Ja dalı̄bnieks iziet ārpus distances zonas, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta. 

10. Laika kontrole 

Maksimālais laiks distances veikšanai ir 2h. Ja distance netiek veikta 2h laikā, dalı̄bnieks tiek diskvalificēts 
un rezultāts netiek ieskaitı̄ts. Distanču šk̦ēršl̦i un konstrukcijas: dažāda lieluma un formas koka barjeru 
sienas, virvju tı̄kli, dzeloņstiepļu šk̦ēršl̦i, auto riepas, ūdens baseini, grāvji, dubl̦u bedres, dabı̄gās ūdens 
tilpnes un citi dabas veidojumi. Distanču uzdevumos ietilpst koka bluk̦u nešana, traktora riepu velšana u.c. 
Nepārvarēta šk̦ēršl̦a gadı̄jumā dalı̄bnieka finiša laikam tiek pierēķināts soda laiks. Par konkrēto soda laiku 
informēs atbildı̄gais tiesnesis pie katra no šk̦ēršl̦iem. 

11.  APBALVOŠANA 

Uzvarētājs tiek noteikts pēc finiša laika. Apbalvotas tiek vı̄riešu un sieviešu grupas. Balvas san̦em katras 
grupas pirmās trı̄s vietas. 

Katrs dalībnieks saņem piemiņas medaļu. 

12.  DALĪBNIEKU ATBILDĪBA 

Visiem dalı̄bniekiem ir pienākums iepazı̄ties ar sacensı̄bu nolikumu. Reg̒istrējoties sacensı̄bu dienā, 
dalı̄bnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensı̄bu nolikumu. Sacensı̄bu dalı̄bnieks ir 
pilsoniski un juridiski atbildı̄gs par visiem nelaimes gadı̄jumiem un materiāliem zaudējumiem, kas 
radušies piedaloties minētajās sacensı̄bās. Reg̒istrējoties sacensı̄bām un dodoties trasē, katrs dalı̄bnieks 
uzn̦emas pilnu atbildı̄bu par savas veselı̄bas atbilstı̄bu distances veikšanai.  

Dalı̄bnieks ir atbildı̄gs:  

• Par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadı̄jumiem trasē.  

• Par atstātajām, nozaudētajām mantām.  

•Par savu veselı̄bas stāvokli piedaloties sacensı̄bās. Veselı̄bas stāvokl̦a pasliktināšanās gadı̄jumā, 
dalı̄bnieks apn̦emas izstāties no sacensı̄bām.  

Dalı̄bnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzı̄šanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā 
iesaistı̄tām personām, pēc iespējama nelaimes gadı̄juma vai materiālo zaudējumu rašanās. Sacensı̄bu 
organizatori nenes atbildı̄bu par dalı̄bnieku iespējamām traumām un/vai veselı̄bas traucējumiem sacensı̄bu 
laikā. Dalı̄bniekam iespēju robežās ir jāsniedz palı̄dzı̄ba citam dalı̄bniekam traumu gadı̄jumā un jāzin̦o par 
negadı̄jumu organizatoriem vai neatliekamajai medicı̄niskajai palı̄dzı̄bai 113.  

Sacensı̄bu dalı̄bnieki nedrı̄kst piesārn̦ot dabu trases teritorijā un ar cien̦u jāizturas pret apkārtējo vidi. 
Sacensı̄bu laikā transporta kustı̄ba netiks ierobežota. Visiem sacensı̄bu dalı̄bniekiem, pārvietojoties pa 
koplietošanas cel̦iem vai tos šk̦ērsojot, ir jāievēro cel̦u satiksmes drošı̄bas noteikumi.  

13.  DALĪBNIEKU DISKVALIFIKĀCIJA 

Organizatoriem ir tiesı̄bas diskvalificēt dalı̄bnieku, ja vin̦š neievēro sabiedriskās kārtı̄bas normas un 
skrējiena Nolikuma prası̄bas. Ja dalı̄bnieks ar savu ekipējumu apdraud citus dalı̄bniekus. Jebkāda veida 
nesportiskas rı̄cı̄bas gadı̄jumā sacensı̄bu laikā – dalı̄bnieka diskvalifikācija. Sacensı̄bu pamatprincips ir 
godı̄ga cı̄n̦a. Visi dalı̄bnieki, kas tiks piek̦erti negodı̄gā cı̄n̦ā , tiks diskvalificēti.  

 

 



14.  FOTO UN VIDEO 

Organizatoriem ir tiesı̄bas saviem mērk̦iem izmantot sacensı̄bu laikā uzn̦emtās fotogrāfijas un video 
materiālus, nodot tos trešajām personām bez saskan̦ošanas ar tajās redzamajiem dalı̄bniekiem un 
lı̄dzjutējiem.  

15.  IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ 

Organizatoriem ir tiesı̄bas veikt izmain̦as un papildinājumus sacensı̄bu nolikumā. 

16.  PROTESTI 

Jebkurš dalı̄bnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbı̄bu, lı̄dz šk̦ērsojis finiša lı̄niju, var 
iesniegt protestu organizatoriem. Protests jāiesniedz finiša tiesnesim, aizskartās personas parakstı̄ts, 15 
minūšu laikā pēc finiša. 

 

Sacensību galvenais tiesnesis 

Vineta Moroza 

T. 26300375 


