LATVIJAS ČEMPIONĀTS KOMANDĀM
ŠOSEJAS SKRĒJIENOS 2017
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums
1.1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku Latvijas iedzīvotāju vidū.
1.2. Noskaidrot labākās Latvijas sporta skolu/klubu komandas šosejas skrējienos.
2. Organizatori
2.1. Skriešanas seriālu organizē Biedrība „Skrien Latvija”, kurā pārstāvēti 6 sacensību organizatori –
sporta klubs „MAGNEN”, sporta klubs „SportLat”, Ventspils Maratona klubs, Kuldīgas novada
Sporta skola, Siguldas Maratona klubs un biedrība Baltic Events, Latvijas čempionāta ietvaros
sadarbojoties ar Latvijas Vieglatlētikas savienību (LVS).
2.2. Atbildīgās kontaktpersonas:
Biedrība “Skrien Latvija”:
Lauris Madžuls (tel. Nr. 28355250, e-pasta adrese: lauris@balticevents.lv);
Latvijas Vieglatlētikas savienība:
Genādijs Ļebedevs (tel. Nr. 29167018, e-pasta adrese: genadijs.lebedevs@lat-athletics.lv);
3. Kalendārs:
3.1. 2017. gada Latvijas čempionāta komandām šosejas skrējienos kalendārā ir astoņas sacensības.
3.2. Sacensību kalendārs:
Posms
I

Datumi
26.03.2017.

Nosaukums, vieta
Liepājas pusmaratons

II

07.-08.04.2017.

Rēzeknes pusmaratons

III

30.04.2017.

Daugavpils pusmaratons

IV

17.-18.06.2017.

V

22.07.2017.

Ventspils Piedzīvojumu parka
maratons
Jelgavas nakts pusmaratons

VI

12.08.2017.

Kuldīgas pusmaratons

VII

17.09.2017.

Valmieras maratons

VII

07.10.2017.

Siguldas pusmaratons

Mājaslapa
http://bigbankskrienlatvija.lv/liepajaspusmaratons/
http://bigbankskrienlatvija.lv/rezeknespusmaratons/
http://bigbankskrienlatvija.lv/daugavpilspusmaratons/
http://bigbankskrienlatvija.lv/ventspilspiedzovojumu-parka-maratons/
http://bigbankskrienlatvija.lv/jelgavaspusmaratons/
http://bigbankskrienlatvija.lv/kuldigaspusmaratons/
http://bigbankskrienlatvija.lv/valmierasmaratons/
http://bigbankskrienlatvija.lv/siguldaspusmaratons/

4. Dalībnieki
4.1. 5-7 km un 10-12 km distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma un valsts
piederības.
4.2. Pusmaratonā un maratonā var piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2001. gadā vai vecāki.
4.3. Ja pusmaratonu vai maratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku
vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai
reģistrētu dalībnieku, lūgums rakstīt uz info@skrienlatvija.lv.
4.4. Komandas var veidot individuāli skrējēji, skriešanas klubi, sporta skolas un uzņēmumi atsevišķi.
4.5. Vienas komandas sastāvā drīkst būt minimums 4, bet maksimums 8 dalībnieki jebkādās
dzimumu proporcijās. Vienā komandā ir atļauts piedalīties ne vairāk kā diviem ārvalstu
sportistiem (ne Latvijas Republikas valstspiederīgiem);
4.6. Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā. Sezonas laikā pārstāvēto
komandu mainīt NEDRĪKST;
4.7. Komandu drīkst sezonas laikā papildināt līdz pilnam sastāvam, par papildus dalībniekiem
paziņojot uz info@skrienlatvija.lv ne vēlāk, kā nedēļu pirms kārtējā posma.
5. Komandu pieteikumi
5.1. Lai piedalītos komandu ieskaitē, ir jāiesūta komandas sastāva pieteikums uz epastu info@skrienlatvija.lv (komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas datums un
komandas sauklis).
6. LVS licences un dalības maksas
6.1. Lai startētu Latvijas čempionātā komandām šosejas skrējienos, sportistam/komandai NAV
nepieciešama LVS licence.
6.2. Sportists/komanda pie starta tiek pielaists par dalības maksu. LVS licence nedod tiesības startēt
Latvijas čempionātā komandām šosejas skrējienos bez dalības maksas.
6.3. Atsevišķo posmu dalības maksas lūgums skatīties “BIGBANK Skrien Latvija” mājaslapā
www.bigbankskrienlatvija.lv.
7. Vērtēšana un apbalvošana
7.1. Lai piedalītos komandu ieskaitē, vienā komandā katrā posmā ir jāstartē vismaz 2 dalībniekiem,
kas skrien pusmaratonu (21,0975 km), 1 dalībniekam, kurš skrien NIKE skrējienu (~ 10-12km) un 1
dalībniekam, kurš skrien Tautas skrējienu (~ 5-7 km). Ja komandā ir vairāk, kā 4 skrējēji, atlikušie
var skriet, kādu distanci vēlas.
7.2. Lai noteiktu labāko komandu katrā no distancēm, seriāla ietvaros tiks vērtēti komandas
dalībnieku iegūtie punkti. Dalībnieku punkti tiek aprēķināti atbilstoši ieņemtajai vietai kopvērtējumā
attiecībā pret uzvarētāju (attiecīgi vīriešu un sieviešu konkurencē). Katrā posmā tiek ņemti vērā 4
labākie individuāli iegūtie punkti un tie tiek summēti.
7.3. No seriālā esošajiem 8 posmiem tiek ņemti vērā 5 labākie, kuros komanda ieguvusi visvairāk
punktus.
7.4. Ja sezonas kopvērtējumā divām vai vairāk komandām četru labāko posmu punktu summa ir
vienāda, augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai ir augstāki punkti kādā no posmiem. Ja arī tie ir
vienādi, skatās otru labāko posmu u.t.t. Ja visos piecos komandas ieskaites posmos ir vienāds punktu
skaits, skatās pēc komandas dalībnieku augstākās izcīnītās vietas.
7.5. Sezonas noslēgumā tiks apbalvotas trīs labākās komandas ar Latvijas čempionāta medaļām un
diplomiem, kā arī sacensību organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām. Savukārt 4.-6. vietā
ierindojušās komandas tiks apbalvotas ar sacensību organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām.
7.6. Ar Latvijas čempionāta medaļām un diplomiem tiek apbalvoti visi tie komandas dalībnieki, kuru
rezultāti tika ņemti vērā visas sezonas kopvērtējumā, neatkarīgi no tā cik ieskaites katrs dalībnieks ir
devis savai komandai. Maksimālais dalībnieku skaits komandā – 8.

8. Uzņemšanas noteikumi
8.1. Dalībnieku ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija vai pats
dalībnieks.
8.2. Par dalībnieku veselību atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka dalībniekus
startam vai pats dalībnieks.
8.3. Ikviens sacensību dalībnieks apņemas ievērot Starptautiskās vieglatlētikas federāciju
asociācijas (IAAF) noteikumus, Pasaules antidopinga kodeksu un Pasaules Antidopinga
aģentūras (WADA) noteikumus attiecībā uz dopinga kontroli.
9. Dopinga kontrole
9.1. Sacensību dalībniekiem var tikt veikta dopinga kontrole, saskaņā ar WADA noteikumiem.
10. Reklāmas noteikumi
10.1. Sacensību laikā oficiāli uzņemtās fotogrāfijas un video Latvijas Vieglatlētikas savienība ir
tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem, nesaskaņojot tā izmantošanu ar attēlā redzamo personu.

