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 2021. gada 13. jūnijā Latvijas Etnografiskaja
brīvdabas muzeja, adrese: Brīvdabas iela 21, Rīga, LV-1024.
Distancu marsruta ieklauta muzeja teritorija un Juglas ezers. Sacensību starts un
finiss atrodas Brīvdabas muzeja pie Rietumu vartiem, piebrauksana pa
Bonaventuras ielu.
3. MĒRĶIS.
Popularizet veselīgu dzīvesveidu, fitnesa un skriesanas kulturu, sniegt
dalībniekiem un skatītajiem pozitīvas emocijas, motivaciju un kopības sajutu.
4. SACENSĪBU PROGRAMMA.
No plkst. 10:00 sāksies dalībnieku registracija un iesildīsanas. Reģistrācijā
dalībniekiem jāierodas ne vēlāk kā vienu stundu pirms izvēlētā starta laika.
Sacensību ietvaros paredzeti 7 dalīti starti ar laika intervalu 15 min.
Starts tiek dots vienlaicīgi līdz 100 cilveku lielai grupai.
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Pulksten 16:00 uzvaretaju apbalvosana.
Organizatori var mainīt apbalvošanas laiku, vadoties pēc apstākļiem.

5.ORGANIZATORS.
Sacensības organize biedrība “Drosmes agentura”.

6. DALĪBNIEKI.
7+ un 14+ km distances var piedalīties jebkura pilngadību sasniegusi persona.
Dalībnieki katra distance dalas sieviesu, vīriesu un komandu klases. Komandas
var but vīriesu, sieviesu, ka arī jauktos sastavos. Komanda ir 4 - 6 cilveku
grupa. Neatkarīgi no parstavetas klases, distanci komanda veic kopa un pilna
sastava. Par komandas finiša laiku tiks uzskatīts pēdēja biedra finiša laiks.
Personas, kas sacensību diena ir vismaz 14 gadus jaunas, var piedalīties ar vecaku
vai aizbildna rakstisku atlauju. Personas, kas sacensību diena jaunakas par 14
gadiem, var piedalīties tikai vecaku vai aizbildnu pavadība.
7. REĢISTRĀCIJA.
Sacensībam var registreties www.drosmesskrejiens.lv, ka arī sacensību diena,
sakot no plkst. 10:00. Registracija sacensību norises diena iespejama tikai
gadījuma, ja kada no starta laikiem pieejamas brīvas vietas.
Registreties sacensībam var katrs dalībnieks individuali. Komandu distancei
registraciju var veikt komandas izveleta viena atbildīga persona, kas uznemas
atbildību, ka informes katru registreto komandas dalībnieku par pasakuma
nolikuma minetajiem noteikumiem. Izmaiņas dalībnieku sarakstā var tikt veiktas
ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma norises dienas. Izmaiņu maksa 5 eur.
NEPIECIESAMIE DOKUMENTI.
Ierodoties registracija, dalībniekam jauzrada personu apliecinoss dokuments.
8. DALĪBAS MAKSA.
Dalības maksa, atkarība no izveletas distances garuma, nemainas.

01.03. –
27.03.

20EUR

10.06. – 13.06.
28.03. –
26.04.

25EUR

27.04. –
24.05.

25.05. –
09.06.

30EUR

35EUR

Online
pieteikšanās
slēgta!

13.06.
Pasākuma
norises diena

45EUR

Dalības maksa ieklauts dalībnieka numurs, sacensību organizatoriskie izdevumi,
labierīcības, dj, trases markejums, tiesnesu darbs, rezultatu fiksesana, pasakuma
vizualie atskati, iesildīsanas trenera vadība pirms starta, dzeramais udens trase un
finisa, neatliekamas medecīniskas palīdzības pakalpojumi sacensību vieta,
pieminas medala.
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
03.06.2021, obligāti sazinoties ar info@drosmesskrejiens.lv
9. DISTANCES.
Distances zonas ir marketas.
Pavisam trase izveidotas 2 distances: 7+ km un 14+ km. Planotie distancu garumi
līdz sacensību dienai var mainīties:
- 7 km ar 15+ skersliem;
- 14 km ar 30+ skersliem.
Distance bus izvietoti atsvaidzinasanas punkti, kuros bus pieejams udens.
7 km distance tads bus 1 punkts, 14 km distance - 2 punkti.
Distancu marsruts ietver reljefainu teritoriju ar daudziem dabīgiem skersliem.
Dalībniekiem stingri jaievero distances zona. Ja dalībnieks iziet arpus distances
zonas, tam jaatgriezas trase taja pasa vieta, kur ta tika pamesta.
Laika kontrole.
Distances laika uzskaite katram dalībniekam tiks veikta ar mikrocipu, kas
piestiprinats pie kajas, ne augstak par potīti vai ar fotofinisa sistemu. Katrs
dalībnieks ir atbildīgs par laika kontroles cipu no brīza, kad tas tiek izsniegts, līdz
brīdim, kad tas tiek nodots finisa zona pasakuma organizatoriem. Sods par
neatgrieztu laika kontroles cipu- 20 Eur. Ja tiek veikts fotofiniss, katrs dalībnieks
ir atbildīgs par to, ka dalības numurs ir piestiprinats visu skrejiena laiku un
finisejot, numurs ir labi redzams.
Maksimalais laiks distances veiksanai ir 3h. Ja distance netiek veikta 3h laika,
dalībnieks vai komanda tiek diskvalificeti un rezultats netiek ieskaitīts.
Distancu skersli.
Dazada lieluma un formas koka barjeru sienas, virvju tīkli, dzelonstieplu skersli,
dazadas citas parvaramas konstrukcijas- auto riepas, ledaina udens baseini, gravji,
dublu bedres, dabīgas udens tilpnes un citi dabas veidojumi.
Distancu uzdevumos ietilpst smilsu maisu un koka bluku nesana, akmenu, traktora

riepu velsana u.c.
Neparvareta skersla gadījuma dalībniekam japilda soda vingrinajums. Par
konkreto vingrinajumu informes atbildīgais tiesnesis pie katra no skersliem.
10. KOPVĒRTĒJUMS.
Kopvertejums tiek skaitīts sieviesu, vīriesu un komandu klases katra no
distancem. Individuala kopvertejuma punktu sistema tiek rekinata pec principa –
1. vieta 1000punkti, 2.vieta 999 punkti, 3.vieta 998.punkti un uz leju. Komandas
ieskaite ir svarīgi saglabat komandas nosaukumu visu sezonu, dalībnieku skaits
drīkst mainīties. Komandu kopvertejuma punktu sistema tiek rekinata pec
principa – 1.vieta 1 punkts, 2.vieta 2 punkti, 3.vieta 3 punkti.
Sezonas nosleguma kopvertejuma tiek nemts vera posmu skaits – viens sezonas
posms tiek izslegts. Ja sezona ir 4 posmi, kopvertejuma tiek 3 labakie rezultati, ja
6 posmi – 5 labakie rezultati. Ja rezultats sakarīt, sezonas nosleguma tiek
apbalvots dalībnieks vai komanda, kurs ir uzradījis labako rezultatu pedeja posma.
Apbalvoti tiek katras klases 1. vietas ieguveji.
11. APBALVOŠANA.
Uzvaretajs tiek noteikts pec finisa laika, Apbalvotas tiek vīriesu un sieviesu klases.
Balvas sanem katras klases pirmas trīs vietas.
Godalgas un medaļas saņems tikai uz pjedestāla uzkāpušās personas. Velak
tas netiks nodotas.
7, 14km vīr., siev.
1. Sponsoru balvas
2. Sponsoru balvas
3. Sponsoru balvas

7, 14km komandas
1. Sponsoru balvas
2. Sponsoru balvas
3. Sponsoru balvas

Rezultati tiks publiceti www.drosmesskrejiens.lv

12. DALĪBNIEKU ATBILDĪBA.
Visiem dalībniekiem ir pienakums iepazīties ar sacensību nolikumu.
Registrejoties sacensību diena, Dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir
iepazinies ar sacensību nolikumu.
Sacensību dalībnieks ir pilsoniski un juridiski atbildīgs par visiem nelaimes
gadījumiem un materialiem zaudejumiem, kas radusies piedaloties minetajas
sacensības.
Registrejoties sacensībam un dodoties trase, katrs dalībnieks uznemas pilnu
atbildību par savas veselības atbilstību distances veiksanai.

Dalībnieks ir atbildīgs:
• Par iespejamam sadursmem, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trase.
•Par atstatajam, nozaudetajam mantam
•Par savu veselības stavokli piedaloties sacensības. Veselības stavokla
pasliktinasanas gadījuma, dalībnieks apnemas izstaties no sacensībam.
Dalībnieki atsakas no jebkadu pretenziju izvirzīsanas organizatoram vai citam
pasakuma organizesana iesaistītam personam, pec iespejama nelaimes gadījuma
vai materialo zaudejumu rasanas.
Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespejamam traumam
un/vai veselības traucejumiem sacensību laika.
Dalībniekam ir iespeju robezas jasniedz palīdzību citam dalībniekam traumu
gadījuma un jazino par negadījumu organizatoriem vai neatliekamajai
medicīniskajai palīdzībai 113.
Uzmanību!
Sacensību dalībnieki nedrīkst piesarnot dabu trases teritorija un ar cienu
jaizturas pret apkartejo vidi.
Sacensību laika transporta kustība netiks ierobezota. Visiem sacensību
dalībniekiem, parvietojoties pa koplietosanas celiem vai tos skersojot, ir jaievero
celu satiksmes drosības noteikumi.
13. DALĪBNIEKU DISKVALIFIKĀCIJA.
Organizatoriem ir tiesības diskvalificet dalībnieku, ja vins neievero sabiedriskas
kartības normas un skrejiena Nolikuma prasības.
Ja dalībnieks ar savu ekipejumu apdraud citus dalībniekus.
Ja komanda nefinise pilna sastava.
Jebkada veida nesportiskas rīcības gadījuma sacensību laika – dalībnieka
diskvalifikacija.
Sacensību pamatprincips ir godīga cīna. Visi dalībnieki, kas tiks piekerti negodīga
cīna, tiks diskvalificeti.
14. FOTO UN VIDEO.
Organizatoriem ir tiesības saviem merkiem izmantot sacensību laika uznemtas
fotografijas un video materialus, nodot tos tresajam personam bez saskanosanas
ar tajas redzamajiem dalībniekiem un līdzjutejiem. Tapat organizatoriem ir
tiesības piedavat dalībniekiem iespeju lejupieladet foto un video no interneta
resursiem.
15. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ.
Organizatoriem ir tiesības veikt izmainas un papildinajumus sacensību nolikuma.
16. PROTESTI

Jebkurs dalībnieks, kurs uzskata, ka ir ticis ierobezots ar kadu darbību, līdz
skersojis
finisa
līniju,
var
iesniegt
protestu
organizatoriem.
Protests jaiesniedz finisa tiesnesim, aizskartas personas vai visas komandas
parakstīts, 15 minusu laika pec finisa, iemaksajot 50 EUR. Ja protests tiek
apmierinats, iemaksata nauda tiek atgriezta.
17. COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi
Sacensību dalībniekiem un līdzjutejiem/skatītajiem ir jaievero valstī speka esosie
epidemilogiskie drosības noteikumi. Katram jaseko līdzi socialas distancesanas
ieverosanai. Nepulceties!
Ka arī iesakam dalībniekiem trase lietot cimdus.
Bus pieejami dezinfekcijas līdzekli.

