
Skrējiens “Jelgavas apļi” – attālinātas sacensības 

 
NOLIKUMS 

 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS 

 

1.1. Popularizēt un attīstīt skriešanas tradīcijas Jelgavā kā aktīva un veselīga 

dzīvesveida sastāvdaļu.  

1.2. Noskaidrot ātrākos skrējējus dažādās distancēs un dažādās grupās. 

1.3. Jelgavas sporta servisa centra iniciatīvu cikla “Būšu aktīvs” pasākums: 8. 

apņemšanās. Veltīts Jelgavas sporta servisa centra 20.gadadienai.  

 

2. VADĪBA 

 

Sacensības organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” 

(SSC) sadarbībā ar SIA “Distant Race Management” un biedrību “Jelgavas 

Vieglatlētikas klubs”, mob.tel.: 26549932. 

 

3. LAIKS UN VIETA 

 

3.1. Sacensības notiek laika posmā no 2021.gada 3.maija līdz 2021.gada 

30.maijam. 

3.2. Sacensības norisināsies pa Pasta salas nomarķētu pastaigu celiņu. Starta un 

finiša vieta būs atzīmēta ar norādi.  

 

 

                       
 

 

 

 

 

 



 

4. DISTANCES 

 

4.1. Dalībnieks var piedalīties šādās distancēs: 

3,2 km – 2 apļi, 
6,4 km – 4 apļi. 

 

4.2. Dalībnieks var startēt vienā vai abās distancēs.  

4.3. Rezultātu izvēlētajā distancē var uzlabot neierobežotu reižu skaitu: tā kā 

sacensību ilgums ir 4 nedēļas, tad dalībnieks distanci var veikt jebkurā 

laikā 4 nedēļu garumā. Dienā distantrace.com var reģistrēt vienu rezultātu 

katrā distancē. Sacensību noslēgumā tiks vērtēts katra dalībnieka labākais 

rezultāts katrā distancē.  

 

5. DALĪBNIEKI 

 

5.1. Sacensībās piedalās: 

 

▪ Jelgavas pilsētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu 

(sporta skolu), sporta  klubu audzēkņi zēnu un meiteņu 

konkurencē divās vecuma grupās: 2000.–2004. g.dz. un 2005.– 

2008. g.dz. 
 

▪ individuālie dalībnieki – vispārīgajā grupā, kurā var piedalīties 

arī dalībnieki no citām pilsētu un novadu pašvaldībām 

meiteņu/sieviešu un zēnu/vīriešu konkurencē divās vecuma grupās:  

2005.–2008. g.dz. un 2004. g.dz. un vecāki. 

 

5.1. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apstiprina, ka uzņemas pilnu atbildību 

par savas veselības atbilstību distances veikšanai. 

5.2. Piedaloties sacensībās, dalībniekiem jāievēro epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

5.3. Sacensību laikā skrējēji attālināti sveic viens otru, izvairoties no  fiziska  

kontakta  (apskāvieni,  rokas  spiedieni  utt.). 

5.4. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām 

traumām sacensību laikā. 

5.5. Katru nedēļu pirmdienā mājaslapas www.jelgava.lv “Sporta servisa 

centra” sadaļā, iestādes sociālo tīklu kontos un Facebook grupā “Jelgava 

sporto” tiks publicēts dalībnieku Top 6 katrā distancē un grupā 

meiteņu/sieviešu un zēnu/vīriešu konkurencē. Noslēdzoties sacensībām, 

mājaslapas www.jelgava.lv “Sporta servisa centra” sadaļā tiks publicēti 

gala rezultātu saraksti. 



5.6. Sacensību rezultāti tiks pārbaudīti, un sacensību organizatoram ir tiesības 

diskvalificēt dalībnieku, ja rezultāts rada aizdomas, ka dalībnieks distanci 

ir veicis nevis skrienot, bet, piemēram, ar velosipēdu vai kādu 

transportlīdzekli.  

 

6. APBALVOŠANA 

 

       Viens ātrākais skrējējs sporta skolu/klubu un vispārīgajā grupā zēnu/vīriešu un 

meiteņu/sieviešu konkurencē 3,2 un 6,4 kilometru distancē tiks apbalvots ar vērtīgu 

balvu, savukārt trīs pēc nejaušības principa izvēlēti dalībnieki no katras grupas katrā 

distancē saņems pārsteiguma balvu. 
 

 

7. REĢISTRĀCIJA 

 

7.1. Reģistrēšanās sacensībām notiek mājaslapā distantrace.com. 

7.2. Jāpievieno sporta lietotne, kurā tiks fiksēti rezultāti: Garmin, Polar, 

Suunto, Fitbit, Under Armour (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, 

MapMyRun, MapMyRide), Strava. 

7.3. Jāpiesakās sacensībām “Skrējiens “Jelgavas apļi” – attālinātās sacensības”. 

7.4. Paveicot distanci, rezultāti automātiski augšupielādēsies distantrace.com.  

 
 

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

 

8.1. Lai nodrošinātu sacensību kvalitatīvu norisi, reģistrējoties sacensībām, 

dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar Nolikumu un piekrīt tā 

noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) 

apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes 

likumam. 

8.2. Personu dati tiks glabāti distantrace.com. Personas datus saņems SSC 

darbinieki un tās partneri pienākumu veikšanai. 

 

9. DAŽĀDI 

 

9.1. Sacensību organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas 

mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez 

saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. 

9.2. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā. 

9.3. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar 

Nolikumu. 
 

 


