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Mulgi skriešanas maratons 2019 

Rūjiena – Karksi-Nuija  
 

Maratona nolikums 
 

1. Laiks un vieta. 
"Mulgi skriešanas maratons 2019" (turpmāk– sacensības) notiks 2019. gada 10. augustā. 
1.1. Maratons: 
starts – Rūjiena, Latvija (skolas stadions), plkst. 10.00.  
finišs – Karksi-Nuija, Igaunija (skolas stadions), kontrollaiks 6 stundas. 
1.2. Pusmaratons: 
starts– Unguriņi (Igaunijas –Latvijas robeža) plkst. 12.00  
finišs – Karksi-Nuija (Igaunija) (kontrollaiks 3 stundas) 
1.3. Tautas skrējiens, nūjošana (5 km): 
starts – Karksi-Nuija – Lilli tee un Tööstuse iela (Karksi-Nuija) krustojumā plkst. 11.00 
finišs– Augusta Kitzbergia vārda nosauktās ģimnāzijas stadions  (Kooli 1, Karksi-Nuija)  
1.4. Bērnu skrējiens (600 m): 
starts– Augusta Kitzberga vārda nosauktās ģimnāzijas stadions (Kooli 1, Karksi-Nuija) plkst. 
10.45 
 
2. Organizatori 
Sacensības organizē, drošības un medicīnas pakalpojumus Igaunijas Republikas teritorijā garantē 
MTÜ (bezpeļņas organizācija) Karksi Sport sadarbībā ar Mulgi pašvaldību, un Latvijas 
Republikas teritorijā "Meža taku skrējieni" („Metsaraja jooksud”) sadarbība ar Ruhjas pilsētu. 
 
3. Sacensību programma 
               Vieta Laiks 
Numuru izņemšana un reģistrēšanās maratonam Rūjiena 8.30–9.30 
Numuru izņemšana un reģistrēšanās Tautas 
skrējienam 

Karksi-Nuija 9.00–10.30 

Starts maratonam Rūjiena 10.00 
Numuru izņemšana un reģistrēšanās 
pusmaratonam  

Ungurņi  
(Igaunijas – Latvijas 

robeža) 

10.30–11.30 

Starts bērnu skrējienam Karksi-Nuija 10.45 
Starts Tautas skrējienam, nūjošanai  Karksi-Nuija 11.00 
Starts pusmaratonam Ungurņi 

(Igaunijas – Latvijas 
robeža) 

12.00 

Bērnu skrējiena uzvarētāju apbalvošana Karksi-Nuija 12.15 
Maratona uzvarētāju apbalvošana Karksi-Nuija 14.00 
Pusmaratona uzvarētāju apbalvošana Karksi-Nuija 14.15 
Tautas skrējiena uzvarētāju apbalvošana Karksi-Nuija 13.00 

 
4. Dalībnieki 
4.1. Maratonā drīkst piedalīties visi, ja sacensību dienā ir pilni 16 gadi. 
4.2. Pusmaratonā drīkst piedalīties, ja sacensību dienā ir pilni 14 gadi. 
4.3. Tautas skrējienā (5 km) drīkst piedalīties bez vecuma ierobežojuma. 
4.4. Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni vecumā no 2 līdz 12 gadiem. 
4.5. Ja pusmaratonu vai maratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, nekā norādīts nolikuma 4.1.  
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un 4.2. punktā, nepieciešama vecāku vai pilnvaroto pārstāvju rakstiska atļauja. Minētā atļauja 
jāiesniedz, saņemot sacensību numuru. Lai reģistrētu dalībnieku, jānosūta attiecīga informācija. 
  
5. Reģistrācija 
5.1. Reģistrācija pieejama tīmekļvietnē http://sport.karksi.ee  no 2019. gada 1. aprīļa. 
5.2. Reģistrēties varēs arī sacensību dienā uz vietas (par paaugstinātu maksu). 
 
6. Dalības maksa 
 

Dalības maksas summa  Reģistrācijas laiks 

1 Maratons 
  

30,00 EUR  Līdz 14.07.2019 
40,00 EUR  15.07.2019 - 06.08.2019 
50,00 EUR  07.08.2019 - 10.08.2019 

2 Pusmaratons 
  

15,00 EUR  Līdz 14.07.2019 
25,00 EUR  15.07.2019 - 06.08.2019 
35,00 EUR  07.08.2019 - 10.08.2019 

3 5 km tautas skrējiens, nūjošana 
  

3,00 EUR  Līdz 14.07.2019 
5,00 EUR  15.07.2019 - 06.08.2019 
10,00 EUR  07.08.2019 - 10.08.2019 

4  600 m bērnu skrējiens  
  

0,00 EUR  Līdz 10.08.2019 
 
 
Dalības maksā ietilpst: dalībnieka numurs, laika ņemšanas čips, distances sagatavošana, 
sacensību organizēšana, dzirdināšana distancē un uzkodas finišā. Kā arī katram finišējušajam 
piemiņas medaļa un diploms.  
 
7. Pieteikšanās sacensībām un dalības maksas samaksa 
7.1. Pieteikšanās:  
7.1.1. Iepriekšēja pieteikšanās tīmekļa vietnē  http://sport.karksi.ee, aizpildot pieteikšanās 
veidlapu.  
7.1.2. Dalībnieks tiks ieskaitīts starta sarakstā pēc dalības maksas saņemšanas kontā: 
MTÜ Karksi Sport SEB Pank EE861010220259462227 
 Maratons Pusmaratons 5 km tautas 

skrējiens 
Bērnu 
skrējiens 

Līdz 14.07.2019 30€ 15€ 3€ BEZMAKSAS 
15.07.2019-06.08.2019 40€ 25€ 5€ BEZMAKSAS 
10.08.2019 
(Skaidrā naudā, uz vietas) 

50€ 35€ 10€ BAZMAKSAS 

 

http://sport.karksi.ee/
http://sport.karksi.ee/
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7.2. Dalības maksas samaksa: 
7.2.1. Sacensību norises dienā samaksa tikai skaidrā naudā; 
7.2.2. Maksājuma uzdevumā norāda dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu, vecuma grupu; 
7.2.3. Ja maksājums tiek veikts par vairākiem dalībniekiem, norādiet visu maksājuma uzdevumā 
esošo dalībnieku vārdus, uzvārdus, vecuma klases, personas kodu.        
7.2.4. Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt samaksu ar pārskaitījumu. 
Attiecīgus pieteikumus par rēķinu sūtīt uz e-pastu karksisport@gmail.com vai sazināties pa 
tālr.+37122063660. Rēķins jāapmaksā 3 dienas līdz sacensībām;  
7.2.5. Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, sacensību dienā jāmaksā augstāka 
summa. Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek maksāta, nevis pēc 
pieteikšanās datuma; 
7.2.6. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta;  
7.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru 
uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. Katra posma organizatori 
patur tiesības mainīt dalības maksu (samazināt) pēc saviem ieskatiem. Dalības maksa netiek 
atmaksāta, ja dalībnieks atsaka savu dalību, kā arī Force Majeure gadījumos. 
7.4. Reģistrācija un numuru izsniegšana sacensību dienā  
7.4.1. Priekšreģistrācijai beidzoties, notiks dalībnieku papildus reģistrācija numuru un mikročipu 
izsniegšanai sacensību dienā: 
maratonam Rūjienā, starta vieta plkst. 8.30-9.30. 
pusmaratonam varēs reģistrēties sacensību dienā un dalībnieku numurus un mikročipus saņemt 
uz Igaunijas-Latvijas robežas, starta vietā plkst.10.30-11.30. 
Tautas skrējienam varēs reģistrētie papildus un visi dalībnieki saņems numurus un čipus Augusta 
Kitzberga vārdā nosauktajā ģimnāzijā plkst. 8.30-10.30. 
 
8. Distances un vecuma grupas 
8.1. Maratons – 42,195 km (laika limits - 6 stundas) 
 
Vecuma grupas 
ID Klase Dzimšanas gads dzimta Vecums 

1 Maratons 
   

44 M 1980-2003 vīrietis 16 - 39 
45 M40 1970-1979 vīrietis 40 - 49 
46 M50 1960-1969 vīrietis 50 - 59 
75 M60 1959 un vecāks vīrietis 60 - 99 
49 W 1980-2003 sieviete 16 - 39 
50 W40 1970-1979 sieviete 40 - 49 
51 W50 1969 un vecāka sieviete 50 - 99 

2 Pusmaratons   

76 M 1980-2003 vīrietis 16 - 39 
77 M40 1970-1979 vīrietis 40 - 49 
78 M50 1960-1969 vīrietis 50 - 59 
79 M60 1959 un vecāks vīrietis 60 - 99 
80 W 1980-2003 sieviete 16 - 39 

mailto:karksisport@gmail.com
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81 W40 1970-1979 sieviete 40 - 49 
82 W50 1969 un vecāka sieviete 50 - 99 

3    5 km tautas skrējiens, nūjošana*   

71 M15 2004 un vecāks vīrietis 0 - 15 
72 M19 2001-2003 vīrietis 16 - 19 
83 M 2000 un vecāks vīrietis 20 - 99 
84 W15 2004 un jaunāka sieviete 0 - 15 
85 W19 2001-2003 sieviete 16 - 19 
86 W 2000 un vecāka sieviete 20 - 99 
* Tautas skrējiena dalībnieki saņems numuru Augusta Kitzberga vārdā nosauktajā 
ģimnazijā no plkst 9.30-10.30 un dodas patstāvīgi uz starta sākumpunktu.  

4 600m bērnu skrējiens* 
  

73 Zēni 6 2013 un jaunāks vīrietis 0 - 6 
74 Zēni 8 2012-2011 vīrietis 7 - 8 
87 Zēni 10 2010-2009 vīrietis 9 - 10 
88 Zēni 12 2008-2007 vīrietis 11 - 12 
89 Meitenes 6 2013 un jaunāka sieviete 0 - 6 
90 Meitenes 8 2012-2011 sieviete 7 - 8 
91 Meitenes 10 2010-2009 sieviete 9 - 10 
92 Meitenes 12 2013 un jaunāka sieviete 11 - 12 
* Bērnu sacensībām tiek doti divi atsevišķi starti - meitenēm un zēniem, un 
uzskaites ierakstus veic četrās meiteņu un četras zēnu vecuma grupās.        
 
8.2. Nūjošanas pārgājienā (5 km) drīkst piedalīties visu vecumu dalībnieki. 
  
9. Informācija par sacensību norisi un starta laiku 
Informācija par sacensību norisi, skrejceļa īpatnībām un starta laikiem ir pieejama sacensību 
tīmekļa vietnē. 
 
10. Apbalvošana 
10.1. Maratons  
1.–3. vietas ieguvēji absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā saņem naudas balvu:   
1.v. – 500 eiro 
2.v. – 300 eiro 
3.v. – 200 eiro 
1.–3. vietas ieguvējs katrā sieviešu un vīriešu vecuma grupā saņem atbalstītāju un organizatoru 
balvu. 
 
10.2. Pusmaratons  
1.–3. vietas ieguvēji absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā saņem naudas balvu:   
1.v. – 250 eiro 
2.v. – 150 eiro 
3.v. – 100 eiro 
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1.–3. vietas ieguvējs katrā sieviešu un vīriešu vecuma grupā saņem atbalstītāju un organizatoru 
balvu. 
 
10.3.  Tautas skrējienā 1.–3. vietas ieguvēji absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā saņem 
atbalstītāju un organizatoru balvu. 
10.4. Bērnu skrējiena 1.–3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā saņem atbalstītaju balvas. 
10.5. Starp nūjošanas dalībniekiem tiks izlozētas trīs balvas. 
 
11. Drošība   
Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību 
par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. 
Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgajai personai, kas paraksta 
reģistrācijas anketu (ja pusmaratona (maratona) distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst 
darīt tikai ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju). Sacensību organizatori nav 
atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 
 
12.  Diskvalifikācija 
12.1. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības 
normas un sacensību Nolikuma prasības.  
12.2.  Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav 
spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.  
 
13. Fotogrāfijas un videomateriāli 
Organizatoriem ir tiesības izmantot reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un 
videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arī piedāvāt dalībniekiem 
iespēju lejuplādēt foto un video.  
 
14. Izmaiņas sacensību nolikumā 
Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā līdz 2019. gada 
20.jūlijam.  
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.  
 
15. Protesti 
15.1. Pretenzijas tiek pieņemtas, ja tiek iemaksāti 30 eiro.  
15.2. Pretenzijas izskata tiesnešu kolēģija, un, ja tā pieņem lēmumu, ka pretenzijas ir pamatotas, 
dalībniekam tiek atmaksāta sacensību dalības maksa.  
 
16. Dažādi   
16.1. Čipu nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā jāmaksā 20 eiro.  
16.2. Dalībniekiem ierodoties Karksi-Nuijā, būs iespējams atstāt savas automašīnas un tālāk uz 
maratona un pusmaratona starta vietu doties ar organizatoru autobusiem saskaņa ar noteiktu 
grafiku.  
16.3. Dalībniekiem, kuri automašīnas atstājuši Rūjienā, atpakaļ uz starta vietu  pēc finiša 
aizvedīs organizatoru autobusi pēc noteikta grafika.  
 
17. Satiksme 
17.1. Satiksme sacensību laikā netiks slēgta, un braucējiem būs jāievēro pašreizējie satiksmes 
noteikumi. Skriet atļauts tikai ceļa kreisajā pusē. 
17.2. Dalībniekiem jāievēro satiksmes vadītāju brīdinājumi. 
 
MTÜ Karksi Sport: 
Reģistra kods: 80324343 
Adrese: Kooli 1, Karksi-Nuija 
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Norēķinu konts (SEB Pank): EE861010220259462227 
Tel.nr: +372 5569 8844  
E-pasts: karksisport@gmail.com  
 
Papildinformācija: igauņu valodā Leo Liiber, telefons +372 5191 1930 
                    latviešu valodā Vilmārs Zeme, telefons +372 2206 3660 

mailto:karksisport@gmail.com

