Skriešanas izaicinājums ‘’VAKARA RIKSIS’’
Nolikums
1. Mērķis un uzdevumi.
Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu Priekules novada bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.
Popularizēt krosu kā daudziem pieejamu aktīvas atpūtas veidu. Popularizēt skriešanu un sporta
aktivitātes, kā veselīgu dzīves veidu.
2. Sacensību vadība:
Sacensības organizē Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar biedrībām „Priekules veloklubs” un FK
‘’Bandava’’. Sacensību tiesnesis Mārtiņš Mikāls +37128631995
3.Laiks un vieta, dalībnieki un grupas:
Sacensībās piedalās Priekules novada iedzīvotāji un viesi. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības
stāvokli sacensību laikā un to apliecina ar parakstu pieteikuma anketā. Sacensību organizatori neatbild par
dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Sacensības notiks 10 posmos:
1. posms notiks 2019. gada 23. maijā – plkst. 18:30 - Priekules daudzfunkcionālās sporta halles
stadionā un tā apkārtnē Aizputes ielā 1A, Priekulē.
2. posms notiks 2019. gada 30. maijā – plkst. 18:30 - Priekules daudzfunkcionālās sporta halles
stadionā un tā apkārtnē Aizputes ielā 1A, Priekulē.
3. posms notiks 2019. gada 6. jūnijs – plkst. 18:30 - Priekules daudzfunkcionālās sporta halles stadionā
un tā apkārtnē Aizputes ielā 1A, Priekulē.
4. posms notiks 2019. gada 27. jūnijā– plkst. 19:00 – vieta un laiks tiks precizēts
5. posms notiks 2019. gada 4. jūlijā– plkst. 19:00 - vieta un laiks tiks precizēts
6. posms notiks 2019. gada 25. jūlijā– plkst. 19:00- vieta un laiks tiks precizēts
7. posms notiks 2019. gada 1. augustā– plkst. 19:00- vieta un laiks tiks precizēts
8. posms notiks 2019. gada 29. augustā– plkst. 19:00- vieta un laiks tiks precizēts
9. posms notiks 2019. gada 5. septembrī– plkst. 19:00- vieta un laiks tiks precizēts
10. posms notiks 2018. gada 21. septembrī ‘’Priekules novada skriešanas svētki’’ ietvaros –plkst. 11:00
– ‘’Kalētu priedienā’’ Kalētu pagastā.
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4. Vērtēšana.
Uzvar dalībnieks, kurš savā vecuma grupā uzrādījis labāko distances veikšanas laiku. Sacensības notiek
individuālā ieskaitē. Vērtēšana tiek veikta, katrā posmā atsevišķi, kā arī kopvērtējumā.
Katrs finišējušais dalībnieks attiecīgajā grupā par katru posmu saņem punktus. Iegūtos punktus
aprēķina sekojoši: uzvarētājs iegūst 1000 punktus, pārējo dalībnieku punktus nosaka, grupas uzvarētāja
laiku dalot ar dalībnieka laiku un reizinot ar 1000. Kopvērtējumu aprēķina pēc 6 labāko posmu punktu
summas.
5. Apbalvošana
Katra posma 1.– 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem.
5. posmā, pirmo 5 posmu kopvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvējus attiecīgajās vecuma grupās apbalvo ar
balvām. Pirmo 5 posmu kopvērtējumu aprēķina pēc 3 labāko posmu punktu summas.
10. posmā visu 10 posmu kopvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvējus attiecīgajās vecuma grupās apbalvo ar
medaļām un balvām. 10 posmu kopvērtējumu aprēķina pēc 6 labāko posmu punktu summas.
. Kopvērtējuma 1.– 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar medaļām.
6. Personas datu aizsardzība
6.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību organizēšanas
vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu,
uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
6.2 Publiski redzamajos rezultātos ir redzams: dalībnieka izvēlētā distance, vārds, uzvārds un izcīnītā vieta.
Ja dalībnieks nevēlas tikt, uzrādīts publiski redzamajos, sarakstos, viņam par to jāinformē pasākuma
organizators. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms
dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
6.3 Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
6.4 Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu
izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, publicēšanai Latvijas medijos un sociālajos
portālos.

