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SACENSĪBU NOLIKUMS 

 
Esiet sveicināti skriešanas cienītāji! 

Iecīnītais un populārais skriešanas seriāls „Alūksnes pavasaris” šogad atkal ieņems savu 

vietu, un ceram, ka uz palikšanu, starp populārākajiem Tautas sporta pasākumiem  Alūksnes 

novadā! 

Seriāla organizatori ļoti cer, ka jūsu vēlme tikties un izbaudīt skriešanas prieku kopā ar 

draugiem un paziņām ir saglabājusies, tādēļ ikviens būsiet gaidīts šajās savdabīgajās un 

neaizmirstamajās sacensībās, kas risināsies trīs pavasarīgākajos gadalaika mēnešos – aprīlī, maijā 

un jūnijā.  

 Šī sezona atnesīs arī vienu otru pārmaiņu. Tā seriālā pavisam norisināsies 7. kārtas, 

nedaudz būs mainīts seriāla norises kalendārs un rezultātu aprēķināšana kopvērtējumā.  

Novēlam ikvienam atrast laiku izbaudīt skriešanas prieku un sacensību azartu mūsu pilsētas 

parkos iekārtotajās trasēs!  

Tiekamies sacensībās! 

 

ORGANIZATORI 

Sacensības organizē Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Orientēšanās klubu ”ALŪKSNE”. 

Sacensību un distanču iekārtošanas galvenais tiesnesis Vilnis VEĻĶERIS (29273114, e-pasts 

aluksne.sports@inbox.lv ), rezultāti Viesturs ZAĶIS (26494522).  

 

VIETA UN LAIKS 

Skrējieni notiks ceturtdienās, atbilstoši sacensību kalendāram pa marķētu 1km trasi (5.kārta pa 

0,5km apli) 

Katrā kārtā starts no pulksten 17.30 līdz 19.30. Finišu slēdz pulksten 20.   

  

1.kārta  21.04.   Muižas parks pie Jaunās pils 

2.kārta 28.04.           Muižas parks pie Pomonas tempļa 

3.kārta         05.05.  Tempļa kalns pie skatu torņa 

4.kārta 19.05.           Muižas parks pie Eola tempļa 

5.kārta        26.05.            Jāņkalniņš 

6.kārta        09.06.           Tempļa kalns pie skatu torņa  

7.kārta        16.06.           Muižas parks pie Putnu paviljona 
 

DISTANCES 

Skrējienu seriālā dalībnieki veic organizatoru piedāvātu, bet paša dalībnieka brīvi izvēlētu 1km, 

2km, 3km, 5km, 8km un 10 km distanci. 5.kārtā būs iespējams skriet arī 0,5 km distanci. 

    

DALĪBNIEKI 

Seriālā var piedalīties ikviens iedzīvotājs bez vecuma un sagatavotības ierobežojumiem.  Seriālā 

ietvaros dalībnieki tiek iedalīti sekojošas vecuma grupās:  

 

1.         S8, V8                         2014.g.dz. un jaunāki                 

2.  S10, V10  2012.g. – 2013.g. 

3.  S12, V12  2010.g. – 2011.g. 
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4.  S14, V14  2008.g. – 2009.g. 

5.  S16, V16  2006.g. – 2007.g. 

6.  S20, V20  2002.g. – 2005.g. 

7.  S21, V21             1983.g. – 2001.g. 

8. S40, V40  1973.g. – 1982.g. 

                    9. S50, V50  1972.g.dz. un vecāki 

                       10.        VSN (nūjotāji)            (bez vecuma ierobežojuma) 

                                                                  

 

NORISE 

Pieteikšanās sacensībām notiek seriāla sekretariātā katrā kārtā atsevišķi. Dalībnieks nosauc vārdu, 

uzvārdu, dzimšanas gadu un skolu vai norāda vietu (komandu), kuru tas pārstāv. Tāpat jānorāda 

distances garums, kādu tiks veikta konkrētajā kārtā. Turpat no tiesnešiem dalībnieks saņems 

starta numuru visām seriāla kārtām, elektroniskās atzīmēšanās kartiņu. Pēc tam, kad dalībnieks 

sagatavojies startam, pats brīvi izvēlētā laikā var doties skrējiena distancē.  

     Jūs sava izvēlēta distance jāveic pa marķētu 1km apli un tik reizes, cik ir izvēlētās 

distances garums.  

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā laika fiksēšanas sistēma SPORT IDENT. Ar tās 

pielietošanu katram dalībniekam pašam jāiepazīstas pirms starta.   

Pirms starta atzīmēšanās kartiņa ( elektroniskais čips)ir jāievieto „CLEAR” stacijā, tad 

jāpārbauda stacijā „CHEK” un pēc tam to aktivizējot stacijā „START” var uzsākt skrējienu.  

      Par veiktās distances pareizību atbild pats dalībnieks*. Ja distance tiek veikta nepareizi, kā 

arī, ja nav elektroniskās atzīmes no speciāla trases posma, rezultātu nevērtē. Finišā rezultāts tiek 

fiksēts pēc mērķa līnijas šķērsošanas uz tās ievietojot elektronisko čipu „FINISH” stacijā. Pēc 

finiša atzīmēšanās kartiņa jānodod finiša tiesnesim laika nolasīšanai.  

Neatgrieztas vai nozaudētas elektroniskās kartiņas gadījumā dalībnieks sedz rīkotājiem 

radušos zaudējumus 30,00 EUR (trīsdesmit  euro) apmērā. 

Par veselības stāvokli un radušām traumām vai citām līdzīgām veselības problēmām 

skrējiena laikā atbildīgs pats dalībnieks, skolēniem līdz 18 gadu vecumam – treneris vai 

vecāks. 

* Rekomendējām ar katras sacensību kārtas trasi, kas ir marķēta, iepazīties pirms sava 

starta! 

 

DALĪBAS MAKSA 

Dalības maksa vienā kārtā: 

– VS21 <                 3,00 EUR 

– VS14 – VS20       1,50 EUR 

– VS 10, VS12   1,00 EUR 

– VS 8 un jaunāki – bez dalības maksas  

                                          

REZULTĀTI un VĒRTĒŠANA 

 Vērtēšana notiek individuāli. Rezultāti tiek noteikti pēc katras kārtas, kad uzrādīto rezultātu 

neatkarīgi no veiktās distances garuma pielīdzina punktiem, kurus nosaka pēc izstrādātas punktu 

tabulas. Visās grupās sacensību kopvērtējumu veidos 5 (piecas) labākās kārtas pēc iegūtajiem 

punktiem. Sākot ar vecuma grupām VS16 kopvērtējumā vismaz vienai kārtai jābūt ar 

punktiem, kas iegūti distancē, kura nav īsāka par 2km. Lai iegūtu vietu kopvērtējumā, seriālā 

jāpiedalās vismaz 4 (četrās) kārtās un tāpat jābūt veiktai distancei, kas nav īsāka par 2km.  

  Rezultāti būs pieejami pēc katras kārtas nākamajā dienā orientēšanās kluba ”ALŪKSNE” 

mājas lapā www.aluksneok.lv   
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APBALVOŠANA 

 Ar medaļām apbalvos katras grupas 1.-3.vietas ieguvējus, bet grupu uzvarētājus arī ar kausiem. 

Seriāla laureātu apbalvošana notiks 17.jūnijā. Par precīzu apbalvošanas vietu informācija 

sekos  seriāla norises laikā.       

 

PUBLICITĀTE un PRIVĀTUMS 

Sacensību laikā var tikt fotografēts un filmēts. Piesakoties startam dalībnieki apliecina, ka 

organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā 

uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arī 

piedāvāt dalībniekiem iespēju lejupielādēt foto un video. Dalībnieki arī apliecina, ka neiebilst 

dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā. 

Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds un dzimšanas gads. 

 

 

INFORMĀCIJA 

Informācija: internetā www.aluksneok.lv; http://aluksne.lv/index.php/sports/sporta-pasakumu-

kalendars/ , kā arī katras kārtas starta - finiša vietā. 
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