
1.  SACENSĪBU FORMĀTS. 
  
Nolikumā  ietvertie noteikumi ir sāistos i visiem sācensī bu dālī bniekiem. 
 
DROSMES SKRE JIENS ir tāutās piedzī vojumu un gru tī bu skre jiens, kās rī kots 
brī vā  dābā  un pulce  dāz ā du sāgātāvotī bās lī men u dālī bniekus- kā  profesionā lus 
sportistus, tā  iesā ce jus.  
Sācensī bās l āus pā rbāudī t sāvās fiziskā s un mentā lā s spe jās dāz ā dā gārumā 
distānc u trāse s, pā rvārot gān dābī gus, gān mā kslī gi veidotus s k e rs l us, veicot 
dāz ā dus uzdevumus, kā  ārī  izbāudot āināvu un pilse tās krā s n umu. 
 
 
2. NORISES VIETA. 
  
“DROSMES SKRE JIENS” tiek rī kots 2016. gādā 27. āugustā  sle pos ānās un ātpu tās 
pārkā  "OZOLKALNS", ādrese: "Sāulkrāsti", Drābes u pāg., Amātās novāds, LV - 
4101.  
Distānc u mārs rutā  iekl āutās Z āgārkālnā, Ozolkālnā, Vā l ukālnā un Gāujās 
nācionā lā  pārkā teritorijās. 
  
 
3. MĒRĶIS. 
  
Populārize t veselī gu dzī vesveidu, fitnesā un skries ānās kultu ru, sniegt 
dālī bniekiem un skātī tājiem pozitī vās emocijās, motivā ciju un kopī bās sāju tu. 
   
 
4. SACENSĪBU PROGRAMMA. 
 
Plkst. 9:00 dālī bnieku reg istrā cijā un iesildī s ānā s. 
Sācensī bu ietvāros pāredze ti 10 dālī ti stārti ār lāikā intervā lu 15 min. 
Stārts tiek dots vienlāicī gi lī dz 100 cilve ku lielāi grupāi.  
 
1.     Stārts                                                     11:00        
2.     Stārts                                                     11:15 
3.     Stārts                                                     11:30 
4.     Stārts                                                     11:45 
5.     Stārts                                                     12:00 
6.     Stārts                                                     12:15 
7.     Stārts                                                     12:30 
8.     Stārts                                                     12:45 
9.     Stārts                                                     13:00 
10.  Stārts                                                     13:15 
  
Plkst. 17:00 uzvāre tā ju āpbālvos ānā. 
  
5.Organizators. 
 
Sācensī bās orgānize  biedrī bā “Drosmes āg entu rā”. 



 
6. DALĪBNIEKI. 
  
7+ km un 14+ km distānce s vār piedālī ties jebkurā pilngādī bu sāsniegusi 
personā. Dālī bnieki kātrā  distānce  dālā s sievies u , vī ries u  un komāndu klāse s. 
Komāndās vār bu t vī ries u, sievies u, kā  ārī  jāuktos sāstā vos, komāndā ir 4-8 
cilve ku grupā .  Neātkārī gi no pā rstā ve tā s klāses, distānci komāndā veic kopā  un 
pilnā  sāstā vā . 
 
 
7. REĢISTRĀCIJA. 
  
Sācensī bā m vār reg istre ties www.drosmesskrejiens.lv, kā  ārī  sācensī bu dienā , 
sā kot no plkst. 9:00. Reg istrā cijā sācensī bu norises dienā  iespe jāmā tikāi 
gādī jumā , jā kā dā  no stārtā lāikiem pieejāmās brī vās vietās. 
 
Reg istre ties sācensī bā m vār kātrs dālī bnieks individuā li. Komāndu distāncei 
reg istrā ciju vār veikt komāndās izve le tā vienā ātbildī gā  personā, kās uzn emās 
ātbildī bu, kā informe s kātru reg istre to komāndās dālī bnieku pār pāsā kumā 
nolikumā  mine tājiem noteikumiem. Gādī jumā  jā kā ds no ieprieks  pieteiktājiem 
komāndās dālī bniekiem nestārte , pār to OBLIGA ti jā informe  reg istrātu rā, 
sān emot dālī bās Nr.. Prete jā  gādī jumā , komāndā tiks diskvālifice tā. 
Sācensī bu dienā  komāndās dālī bnieku skāitu pāpildinā t nedrī kst. 
 
 
 
NEPIECIES AMIE DOKUMENTI. 
 
Ierodoties reg istrā cijā , dālī bniekām jā uzrā dā personu āpliecinos s dokuments. 
  
 
8. DALĪBAS MAKSA. 
  
Dālī bās māksā, ātkārī bā  no izve le tā s distānces gārumā, nemāinā s. 
  

1.maijs- 

31.maijs 

1.jūnijs- 

30.jūnijs 

1.jūlijs- 

31.jūlijs 

1.augusts- 

25.augusts 

26.augusts 

Online 

pieteikšanās 

slēgta! 

27.augusts 

pasākuma 

norises dienā 

     10EUR       15EUR       20EUR       25EUR         35EUR 

 
 
 
  
Jā dālī bnieks ātsākā sāvu dālī bu, kā  ārī  Force Mājeure gādī jumos, dālī bās māksā 

http://www.drosmesskrejiens.lv/


netiek ātgrieztā. 
  
Pār dālī bās cenu tiek uzskātī tā āpmāksās dienās āktuā lā  cenā. 
 
 
 
9. DISTANCES.  
 
Distānces zonās ir mārk e tās. 
 
Pāvisām trāse  izveidotās 2 distānces: 7+ km un 14+ km. Plā notie distānc u gārumi 
lī dz sācensī bu dienāi vār māinī ties: 
- 7 km ār 25+ s k e rs l iem;     
- 14 km ār 40+  s k e rs l iem. 
   
Distānce  bu s izvietoti ātsvāidzinā s ānā s punkti, kuros bu s pieejāms u dens un 
āugl i. 
7 km distānce  tā ds bu s 1 punkts, 14 km distānce - 2 punkti. 
Distānc u mārs ruts ietver reljefāinu teritoriju ār dāudziem dābī giem s k e rs l iem. 
Dālī bniekiem stingri jā ieve ro distānces zonā.  Jā dālī bnieks iziet ā rpus distānces 
zonās, tām jā ātgriez ās trāse  tājā  pās ā  vietā , kur tā  tikā pāmestā. 
 
 
Lāikā kontrole. 
Distāncs lāikā uzskāite kātrām dālī bniekām tiks veiktā ār mikroc ipu, kās 
piestiprinā ts pie lābā s vāi kreisā s kā jās, ne āugstā k pār potī ti. Kātrs dālī bnieks ir 
ātbildī gs pār lāikā kontroles c ipu no brī z ā, kād tiek izsniegts, lī dz brī dim, kād tās 
tiek nodots finis ā zonā  pāsā kumā orgānizātoriem. 
Sods pār neātgrieztu lāikā kontroles c ipu- 20 Eur. 
Māksimā lāis lāiks distānces veiks ānāi ir 5h. Jā distānce netiek veiktā 5h lāikā , 
dālī bnieks vāi komāndā tiek diskvālifice ti un rezultā ts netiek ieskāitī ts. 
 
 
Distānc u s k e rs l i. 
Dāz ā dā lielumā un formās kokā bārjeru sienās, virvju tī kli, dzelon stiepl u s k e rs l i, 
dāz ā dās citās pā rvārāmās konstrukcijās- āuto riepās, ledāinā u dens bāseini, 
grā vji, dubl u bedres, dābī gā s u dens tilpnes un citi dābās veidojumi. 
Distānc u uzdevumos ietilpst smils u māisu un kokā bluk u nes ānā, ākmen u, 
trāktorā riepu vels ānā u.c. 
 
Nepā rvāre tā s k e rs l ā gādī jumā  dālī bniekām jā pildā sodā vingrinā jums. Pār 
konkre to vingrinā jumu informe s ātbildī gāis tiesnesis pie kātrā no s k e rs l iem. 
 
Sācensī bu stārts un finis s ātrodās Ozolkālnā āuto stā vlāukumā teritorijā . 
 
  
10. APBALVOŠANA. 
  
Uzvāre tā js tiek noteikts pe c finis ā lāikā, Apbālvotās tiek vī ries u un sievies u 



klāses. Bālvās sān em kātrās klāses pirmā s 3 vietās. 
14+km distānce . 
 
1. vietā- Dālī bā Fitness ABC nometne Mārokā , A frikā  (neiekl āujot āvio bil etes). 
2. vietā- sponsoru bālvās. 
3. vietā- sponsoru bālvās 
Lāikā kontrole tiek veiktā ār precizitā ti lī dz sekundei. Rezultā ti tiks publice ti 
www.drosmesskrejiens.lv  
  
 
  
11. DALĪBNIEKU ATBILDĪBA. 
 
Visiem dālī bniekiem ir pienā kums iepāzī ties ār sācensī bu nolikumu. 
Reg istre joties sācensī bu dienā , Dālī bnieks ār sāvu pārākstu āpliecinā, kā ir 
iepāzinies ār sācensī bu nolikumu. 
Sācensī bu dālī bnieks ir pilsoniski un juridiski ātbildī gs pār visiem nelāimes 
gādī jumiem un māteriā liem zāude jumiem, kās rādus ies piedāloties mine tājā s 
sācensī bā s. 
Reg istre joties sācensī bā m un dodoties trāse , kātrs dālī bnieks uzn emās pilnu 
ātbildī bu pār sāvās veselī bās ātbilstī bu distānces veiks ānāi. 
Dālī bnieks ir ātbildī gs: 
• Pār iespe jāmā m sādursme m, kritieniem un citiem nelāimes gādī jumiem trāse . 
• Pār ātstā tājā m māntā m stārtā / māin ās zonā  
• Pār sāvu veselī bās stā vokli piedāloties sācensī bā s. Veselī bās stā vokl ā 
pāsliktinā s ānā s gādī jumā , dālī bnieks āpn emās izstā ties no sācensī bā m 
Dālī bnieki ātsākā s no jebkā du pretenziju izvirzī s ānās orgānizātorām vāi citā m 
pāsā kumā orgānize s ānā  iesāistī tā m personā m pe c iespe jāmā nelāimes gādī jumā 
vāi māteriā lo zāude jumu rās ānā s. 
Sācensī bu orgānizātori nenes ātbildī bu pār dālī bnieku iespe jāmā m trāumā m 
un/vāi veselī bās trāuce jumiem sācensī bu lāikā .  
Dālī bniekām ir iespe ju robez ā s jā sniedz pālī dzī bu citām dālī bniekām trāumu 
gādī jumā  un jā zin o pār negādī jumu orgānizātoriem vāi neātliekāmājāi 
medicī niskājāi pālī dzī bāi 113. 
Uzmanību! 
Sācensī bu dālī bnieki nedrī kst piesā rn ot dābu trāses teritorijā  un ār cien u 
jā izturās pret āpkā rte jo vidi. 
Sācensī bu lāikā  trānsportā kustī bā netiks ierobez otā. Visiem sācensī bu 
dālī bniekiem, brāucot pā koplietos ānās cel iem vāi tos s k e rsojot, ir jā ieve ro cel u 
sātiksmes dros ī bās noteikumi. 
 
12. DALĪBNIEKU DISKVALIFIKĀCIJA. 
  
Orgānizātoriem ir tiesī bās diskvālifice t dālī bnieku, jā vin s  neieve ro sābiedriskā s 
kā rtī bās normās un skre jienā Nolikuma prāsī bās. 
Jā dālī bnieks ār sāvu ekipe jumu āpdrāud citus dālī bniekus. 
Jā komāndā nefinis e  pilnā  sāstā vā . 
 
Jebkā dā veidā nesportiskās rī cī bās gādī jumā  sācensī bu lāikā  – dālī bniekā 

http://www.drosmesskrejiens.lv/


diskvālifikā cijā. 
Sācensī bu pāmātprincips ir godī gā cī n ā. Visi dālī bnieki, kās tiks piek erti negodī gā  
cī n ā , tiks diskvālifice ti. 
 
13. FOTO UN VIDEO. 
  
Orgānizātoriem ir tiesī bās sāviem me rk iem izmāntot sācensī bu lāikā  uzn emtā s 
fotogrā fijās un video māteriā lus, nodot tos tres ājā m personā m bez sāskān os ānās 
ār tājā s redzāmājiem dālī bniekiem un lī dzjute jiem. Tā pāt orgānizātoriem ir 
tiesī bās piedā vā t dālī bniekiem iespe ju lejupielā de t foto un video no internetā 
resursiem. 
  
 
14. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ. 
  
Orgānizātoriem ir tiesī bās veikt izmāin ās un pāpildinā jumus sācensī bu nolikumā .  
  
 
15. PROTESTI 
Jebkurs  dālī bnieks, kurs  uzskātā, kā ir ticis ierobez ots ār kā du dārbī bu, lī dz 
s k e rsojis finis ā lī niju, vār iesniegt protestu orgānize tā jiem. 
Protests jā iesniedz āizskārtā s personās vāi visās komāndās pārākstī ts 15 minu s u 
lāikā  pe c finis ā, iemāksā jot 30 EUR. Jā protests tiek āpmierinā ts, iemāksā tā  nāudā 
tiek ātgrieztā.  
. 
 
  


