
1.  SACENSĪBU FORMĀTS. 
  
Nolikumā ietvertie noteikumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem. 
 
DROSMES SKRĒJIENS 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 dažāda garuma 
distanču trasēs, pārvarot gan dabīgus, gan mākslīgi veidotus šķēršļus, veicot 
dažādus uzdevumus, kā arī izbaudīt ainavu un pilsētas krāšņumu. 
 
 
2. NORISES VIETA. 
  
“DROSMES SKRĒJIENS” tiek rīkots 2020. gada 18. jūlijā Pl avin a s, pilse tas posms. 
Distanc u mars ruta  iekl auta Pl avin u pilse tas centrs un blakus piegul os as 
teritorijas. 
  
 
3. MĒRĶIS. 
  
Popularize t veselī gu dzī vesveidu, fitnesa un skries anas kultu ru, sniegt 
dalī bniekiem un skatī ta jiem pozitī vas emocijas, motiva ciju un kopī bas saju tu. 
   
 
4. SACENSĪBU PROGRAMMA. 
 
No plkst. 10:00 sāksies dalī bnieku reg istra cija un iesildī s ana s. Reģistrācijā 

dalībniekiem jāierodas ne vēlāk kā vienu stundu pirms izvēlētā starta laika. 

Sacensī bu ietvaros paredze ti 5 dalī ti starti ar laika interva lu 15 min. 
Starts tiek dots vienlaicī gi lī dz 100 cilve ku lielai grupai. 
 
1.     Starts                                                     12:00        
2.     Starts                                                     12:15 
3.     Starts                                                     12:30 
4.     Starts                                                     12:45 
5.     Starts                                                     13:00 
 
 
Pulksten 16:00 uzvare ta ju apbalvos ana. 
Organizatori var mainīt apbalvošanas laiku, vadoties pēc apstākļiem. 

  
 
5.ORGANIZATORS. 

 
Sacensī bas organize  biedrī ba “Drosmes ag entu ra”. 
 
 
 



6. DALĪBNIEKI. 
  
7+ un 14+ km distance s var piedalī ties jebkura pilngadī bu sasniegusi persona. 
Dalī bnieki katra  distance  dala s sievies u, vī ries u  un komandu klase s. Komandas 
var bu t vī ries u, sievies u, ka  arī  jauktos sasta vos. Komanda ir 4 - 6 cilve ku 
grupa. Neatkarī gi no pa rsta ve ta s klases, distanci komanda veic kopa  un pilna  
sasta va . Par komandas finiša laiku tiks uzskatīts pēdēja biedra finiša laiks. 
Personas, kas sacensī bu diena  ir vismaz 14 gadus jaunas, var piedalī ties ar 
veca ku vai aizbildn a rakstisku atl auju. Personas, kas sacensī bu diena  jauna kas 
par 14 gadiem, var piedalī ties tikai veca ku vai aizbildn u pavadī ba .  
 
 
7. REĢISTRĀCIJA. 
  
Sacensī ba m var reg istre ties www.drosmesskrejiens.lv, ka  arī  sacensī bu diena , 
sa kot no plkst. 10:00. Reg istra cija sacensī bu norises diena  iespe jama tikai 
gadī juma , ja ka da  no starta laikiem pieejamas brī vas vietas. 
 
Reg istre ties sacensī ba m var katrs dalī bnieks individua li. Komandu distancei 
reg istra ciju var veikt komandas izve le ta viena atbildī ga  persona, kas uzn emas 
atbildī bu, ka informe s katru reg istre to komandas dalī bnieku par pasa kuma 
nolikuma  mine tajiem noteikumiem. Izmaiņas dalībnieku sarakstā var tikt 

veiktas ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma norises dienas. Izmaiņu maksa 5 
eur. 
 
 
NEPIECIES AMIE DOKUMENTI. 
 
Ierodoties reg istra cija , dalī bniekam ja uzra da personu apliecinos s dokuments. 
  
 
8. DALĪBAS MAKSA. 
  
Dalī bas maksa, atkarī ba  no izve le ta s distances garuma, nemaina s. 
 

 

20.12. – 

26.02. 

 

27.02. – 

13.06. 

14.06. – 

30.06. 

 

1.07. – 

14.07. 

 

15.07. – 18.07. 

Online 

pieteikšanās 

slēgta! 

 

18.07. 

Pasākuma 

norises diena 

     15EUR      20EUR       25EUR 30EUR         40EUR 

 
  
 
 
Dalī bas maksa  iekl auts dalī bnieka numurs, sacensī bu organizatoriskie izdevumi, 

http://www.drosmesskrejiens.lv/


labierī cī bas, dj, trases mark e jums, tiesnes u darbs, rezulta tu fikse s ana, pasa kuma 
vizua lie atskati, iesildī s ana s trenera vadī ba  pirms starta, dzeramais u dens trase  
un finis a , neatliekama s medecī niska s palī dzī bas pakalpojumi sacensī bu vieta , 
piemin as medal a. 
 
Ja dalībnieks atsaka savu dalību, kā arī Force Majeure gadījumos, dalības 
maksa netiek atgriezta. Var tikt veiktas jebkuras izmaiņas – starta laika, 
dalības posma,  komandas biedra, individuālā dalībnieku maiņa vai citas ar 
skrējienu saistītas izmaiņas, manipulācijas maksa 5eur, var veikt līdz 
8.07.2020, obligāti sazinoties ar info@drosmesskrejiens.lv 
 
9. DISTANCES. 
 
Distances zonas ir mark e tas. 
 
Pavisam trase  izveidotas 2 distances: 7+ km un 14+ km. Pla notie distanc u garumi 
lī dz sacensī bu dienai var mainī ties: 
- 7 km ar 15+ s k e rs l iem;     
- 14 km ar 30+  s k e rs l iem. 
   
Distance  bu s izvietoti atsvaidzina s ana s punkti, kuros bu s pieejams u dens. 
7 km distance  ta ds bu s 1 punkts, 14 km distance - 2 punkti. 
Distanc u mars ruts ietver reljefainu teritoriju ar daudziem dabī giem s k e rs l iem. 
Dalī bniekiem stingri ja ieve ro distances zona. Ja dalī bnieks iziet a rpus distances 
zonas, tam ja atgriez as trase  taja  pas a  vieta , kur ta  tika pamesta. 
 
 
Laika kontrole. 
Distances laika uzskaite katram dalī bniekam tiks veikta ar mikroc ipu, kas 
piestiprina ts pie ka jas, ne augsta k par potī ti vai ar fotofinis a siste mu. Katrs 
dalī bnieks ir atbildī gs par laika kontroles c ipu no brī z a, kad tas tiek izsniegts, lī dz 
brī dim, kad tas tiek nodots finis a zona  pasa kuma organizatoriem. Sods par 
neatgrieztu laika kontroles c ipu- 20 Eur. Ja tiek veikts fotofinis s, katrs dalī bnieks 
ir atbildī gs par to, ka dalī bas numurs ir piestiprina ts visu skre jiena laiku un 
finis e jot, numurs ir labi redzams. 
Maksima lais laiks distances veiks anai ir 3h. Ja distance netiek veikta 3h laika , 
dalī bnieks vai komanda tiek diskvalifice ti un rezulta ts netiek ieskaitī ts. 
 
 
Distanc u s k e rs l i. 
Daz a da lieluma un formas koka barjeru sienas, virvju tī kli, dzelon stiepl u s k e rs l i, 
daz a das citas pa rvaramas konstrukcijas- auto riepas, ledaina u dens baseini, 
gra vji, dubl u bedres, dabī ga s u dens tilpnes un citi dabas veidojumi. 
Distanc u uzdevumos ietilpst smils u maisu un koka bluk u nes ana, akmen u, 
traktora riepu vels ana u.c. 
 
Nepa rvare ta s k e rs l a gadī juma  dalī bniekam ja pilda soda vingrina jums. Par 
konkre to vingrina jumu informe s atbildī gais tiesnesis pie katra no s k e rs l iem. 
 



Sacensī bu starts un finis s atrodas pie Pl avin u Kultu ras Centra, Daugavas iela 49, 
Pl avin as, Pl avin u pilse ta, LV-5120 
 
  
10. APBALVOŠANA. 
  
Uzvare ta js tiek noteikts pe c finis a laika, Apbalvotas tiek vī ries u un sievies u 
klases. Balvas san em katras klases pirma s trī s vietas. 
 
Godalgas un medaļas saņems tikai uz pjedestāla uzkāpušās personas. Ve la k 
ta s netiks nodotas. 
 
 

7, 14km vīr., siev.                  7, 14km  komandas 

1. Sponsoru balvas                                    1. Sponsoru balvas 

2. Sponsoru balvas                                    2. Sponsoru balvas 

3. Sponsoru balvas                                    3. Sponsoru balvas 

 
Rezulta ti tiks publice ti www.drosmesskrejiens.lv 
  
 
  
11. DALĪBNIEKU ATBILDĪBA. 
 
Visiem dalī bniekiem ir piena kums iepazī ties ar sacensī bu nolikumu. 
Reg istre joties sacensī bu diena , Dalī bnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir 
iepazinies ar sacensī bu nolikumu. 
Sacensī bu dalī bnieks ir pilsoniski un juridiski atbildī gs par visiem nelaimes 
gadī jumiem un materia liem zaude jumiem, kas radus ies piedaloties mine taja s 
sacensī ba s. 
Reg istre joties sacensī ba m un dodoties trase , katrs dalī bnieks uzn emas pilnu 
atbildī bu par savas veselī bas atbilstī bu distances veiks anai. 
Dalī bnieks ir atbildī gs: 
• Par iespe jama m sadursme m, kritieniem un citiem nelaimes gadī jumiem trase . 
•Par atsta taja m, nozaude taja m manta m  
•Par savu veselī bas sta vokli piedaloties sacensī ba s. Veselī bas sta vokl a 
pasliktina s ana s gadī juma , dalī bnieks apn emas izsta ties no sacensī ba m. 
Dalī bnieki atsaka s no jebka du pretenziju izvirzī s anas organizatoram vai cita m 
pasa kuma organize s ana  iesaistī ta m persona m, pe c iespe jama nelaimes gadī juma 
vai materia lo zaude jumu ras ana s. 
Sacensī bu organizatori nenes atbildī bu par dalī bnieku iespe jama m trauma m 
un/vai veselī bas trauce jumiem sacensī bu laika . 
Dalī bniekam ir iespe ju robez a s ja sniedz palī dzī bu citam dalī bniekam traumu 
gadī juma  un ja zin o par negadī jumu organizatoriem vai neatliekamajai 
medicī niskajai palī dzī bai 113. 
Uzmanību! 
Sacensī bu dalī bnieki nedrī kst piesa rn ot dabu trases teritorija  un ar cien u 
ja izturas pret apka rte jo vidi. 
Sacensī bu laika  transporta kustī ba netiks ierobez ota. Visiem sacensī bu 

http://www.drosmesskrejiens.lv/


dalī bniekiem, pa rvietojoties pa koplietos anas cel iem vai tos s k e rsojot, ir ja ieve ro 
cel u satiksmes dros ī bas noteikumi. 
 
 
12. DALĪBNIEKU DISKVALIFIKĀCIJA. 
  
Organizatoriem ir tiesī bas diskvalifice t dalī bnieku, ja vin s  neieve ro sabiedriska s 
ka rtī bas normas un skre jiena Nolikuma prasī bas. 
Ja dalī bnieks ar savu ekipe jumu apdraud citus dalī bniekus. 
Ja komanda nefinis e  pilna  sasta va . 
 
Jebka da veida nesportiskas rī cī bas gadī juma  sacensī bu laika  – dalī bnieka 
diskvalifika cija. 
Sacensī bu pamatprincips ir godī ga cī n a. Visi dalī bnieki, kas tiks piek erti negodī ga  
cī n a , tiks diskvalifice ti. 
 
13. FOTO UN VIDEO. 
  
Organizatoriem ir tiesī bas saviem me rk iem izmantot sacensī bu laika  uzn emta s 
fotogra fijas un video materia lus, nodot tos tres aja m persona m bez saskan os anas 
ar taja s redzamajiem dalī bniekiem un lī dzjute jiem. Ta pat organizatoriem ir 
tiesī bas pieda va t dalī bniekiem iespe ju lejupiela de t foto un video no interneta 
resursiem. 
  
 
14. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ. 
  
Organizatoriem ir tiesī bas veikt izmain as un papildina jumus sacensī bu nolikuma .  
  
 
15. PROTESTI 
 
Jebkurs  dalī bnieks, kurs  uzskata, ka ir ticis ierobez ots ar ka du darbī bu, lī dz 
s k e rsojis finis a lī niju, var iesniegt protestu organiza toriem. 
Protests ja iesniedz finis a tiesnesim, aizskarta s personas vai visas komandas 
parakstī ts, 15 minu s u laika  pe c finis a, iemaksa jot 30 EUR. Ja protests tiek 
apmierina ts, iemaksa ta  nauda tiek atgriezta.  
 
16. COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi 
 
Sacensī bu dalī bniekiem un lī dzjute jiem/skatī ta jiem ir ja ieve ro valstī  spe ka  esos ie 
epidemilog iskie dros ī bas noteikumi. Katram ja seko lī dzi socia la s distance s ana s 
ieve ros anai. Nepulce ties!  
Ka  arī  iesaka m dalī bniekiem trase  lietot cimdus.  
 
Pieejami bu s dezinfekcijas lī dzekl i. 
 
 
  


