Virtuālais skriešanas izaicinājums ‘’VAKARA RIKSIS’’

1. Mērķis un uzdevumi.
Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu Priekules novada bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.
Popularizēt skriešanu, nūjošanu un sporta aktivitātes kopumā, kā veselīgu dzīves veidu.
2. Izaicinājuma vadība:
Izaicinājumu organizē Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar biedrībām „Priekules veloklubs” un FK
‘’Bandava’’. Izaicinājumu koordinē Mārtiņš Mikāls +37128631995
3. Izaicinājuma norise:
Virtuālais skriešanas izaicinājums ‘’VAKARA RIKSIS’’ ir virtuāls, atraktīvs izaicinājums, kas notiek
attālināti, brīvā dabā un trase nav marķēta. Distances garumu, vietu un laiku katrs dalībnieks izvēlas pats.
Izvēlēto distanci var veikt skrienot, nūjojot vai vienkārši ejot.
Distances garums skrējējiem 2 km, 5 km, 10 km vai 20 km.
Distances garums nūjotājiem ir 5 km un 10 km.
Dalībniekiem pašiem sev jāsagatavo vēlamā garuma trasi.
Kā trase var tikt izmantoti jebkuri kopējas lietošanas ceļi, meža takas un meža ceļi vai utt.
Aizliegts skriet stadionos un sporta laukumos!
Dalībniekiem jāievēro distances garums, maksimālā pieļaujamā kļūda līdz +300 m. Ja dalībnieks noskrien
vairāk vai mazāk par noteikto trases garumu (kļūdas robežās), laiks var netikt ieskaitīts.
Nūjotājiem trases garums ir 5 km un 10 km, maksimālā pieļaujamā kļūda līdz +300 m. Ja dalībnieks veic
vairāk vai mazāk par noteikto trases garumu (kļūdas robežās), laiks var netikt ieskaitīts.
Atsevišķa distance ir paredzēta ģimenēm ar maziem bērniem (no kuriem viens ir 7 gadus vecs vai jaunāks)–
kopīga pastaiga vai skrējiensoļojums vai pat skrējiens, kur attālums nav noteikts katram pēc brīvas izvēles.
Dalība izaicinājumā ir bezmaksas.
4. Posmu norises laiki, dalībnieki un grupas:
Izaicinājumā var piedalīties jebkurš aktīva dzīvesveida piekritējs. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu
veselības stāvokli izaicinājuma laikā . Organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām
izaicinājuma laikā. Par dalībnieku, kurš nav pilngadīgs, atbildību uzņemas vecāki vai likumīgiem aizbildņi.
Izaicinājums notiks 5 posmos:
1. posms notiks 2020. gada 10. aprīļa – 19.aprīlim (reģistrācija no 07.04.-pirmā posma beigām)
2. posms notiks 2020. gada 1. maija – 10.maijam. (reģistrācija no 27.04.- otrā posma beigām)
3. posms notiks 2020. gada 29. maija – 7.jūnijam. (reģistrācija no 25.05.- trešā posma beigām)
4. posms notiks 2020. gada 20. jūnija – 28.jūnijam. (reģistrācija no 15.06.- ceturtā posma beigām)
5. posms notiks 2020. gada 17. jūlija – 26.jūlijam. (reģistrācija no 13.07.- piektā posma beigām)
*Ja dalībnieks vienreiz reģistrējies kādam no posmiem, otrreiz nav jāreģistrējas uz nākamiem
posmiem, dalībnieks jau ir iekļauts nākamā posma starta sarakstā, izņēmums ir tad ja dalībnieks
vēlas nākamā posmā mainīt distanci.
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5.Reģistrēšanās:
Izaicinājumam var pieteikties internetā, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. Pēc veiksmīgas
reģistrācijas dalībniekam uz norādīto e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājums dalībai izaicinājumā, kurā
norādīts dalībniekam piešķirtais numurs un informācija par rezultātu iesūtīšanu.
6.Datu iesūtīšana:
Dalībnieks aicināts iesūtīt ne vairāk kā divu skrējienu rezultātus viena posma ietvaros no distances,
kurā reģistrējies, (vērtēts tiks labākais no tiem ) Kā apstiprinājums veiktajai distancei derēs jebkurš
elektronisks apliecinājums, kurā redzami – veiktā distance un distancē pavadītais laiks (piemēram,
ekrānšāviņš ar veikto skrējienu) no sporta pulksteņiem vai, jāizmanto kādu no sporta aplikācijām
“Endomondo”, “Sports Tracker”, ‘’STRAVA’’ vai kāda cita.
Ģimenes distancei – kopbilde no veiktās aktivitātes ar tās dalībniekiem. (Veiktā distance un laiks vēlami, bet
nav obligāti).
 Visi dalībnieki aicināti, kopā ar rezultātiem, iesūtīt foto no distancē redzētā vai piedzīvotā.
(Izaicinājuma laikā iespējamas pārsteiguma balvas no atbalstītājiem un organizatoriem)
7.Apbalvošana
Pēc katra posma organizatori publicē dalībnieku iesūtītos rezultātus pa grupām un distancēm. Pēc piektā
posma tiek organizēta balvu izloze, kurā piedalās dalībnieki, kuri piedalījušies vismaz 4 posmos (jebkurā
no distancēm). Izaicinājuma laikā iespējamas pārsteiguma balvas no atbalstītājiem un organizatoriem.
8. Personas datu aizsardzība
Piesakoties izaicinājumam, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei izaicinājuma organizēšanas
vajadzībām. Izaicinājuma rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu,
uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
Publiski redzamajos rezultātos ir redzams: dalībnieka izvēlētā distance, vārds, uzvārds un rezultāts. Ja
dalībnieks nevēlas tikt, uzrādīts publiski redzamajos, sarakstos, viņam par to jāinformē pasākuma
organizators. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”.
Izaicinājuma dalībnieki, piekrīt, iesūtīto foto un videomateriālu izmantošanai organizatora vajadzībām, tai
skaitā, publicēšanai Latvijas medijos un sociālajos portālos.
Organizatori ir tiesīgi pārtraukt virtuālo izaicinājumu jebkurā brīdī, ja Ministru kabinets izdos stingrākus
noteikumus par cilvēku pārvietošanās ierobežošanu skarā ar Arkārtras situāciju valstī.
Piedaloties Virtuālajā skriešanas izaicinājumā ‘’VAKARA RIKSIS’’ jāievēro visi, uz to brīdi noteiktie,
valsts drošības pasākumi saistībā ar COVID-19 vīrusa ierobežošanu, kā arī to izmaiņas un papildinājumi..
Aicinām visus izturēties atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību.
Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus izaicinājuma noteikumos bez iepriekšēja
brīdinājuma.

