
“ERIŅU IZAICINĀJUMS” 
 ŠĶĒRŠĻU PĀRVARĒŠANAS SKRĒJIENS 

NOLIKUMS 
 

 
Mērķis un uzdevumi: 
1. Nodrošināt iedzīvotājiem aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju; 
2. Noskaidrot izturīgākos dalībniekus līdz šim Valmieras novadā nebijušā skrējienā; 
3. Jautri, sportiskā gaisotnē pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem; 
4. Papildināt un paplašināt sportisko aktivitāšu piedāvājumu Valmieras novadā. 
  
Organizators: 
1. Pasākumu organizē Valmieras novada pašvaldības Sporta pārvalde. 

Kontakti: 
Gundars Putniņš, 20212466, gundars.putnins@valmierasnovads.lv, 
Rihards Zalte, 27872146, rihards.zalte@valmierasnovads.lv. 
 

Vieta un laiks: 
1. Pasākums norisināsies mototrasē “Eriņi” 11. jūnijā no plkst.10:00. Adrese: "Lejeriņi 1", Eriņi, 

Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4240; 
2. Reģistrēšanās skrējieniem sacensību dienā atvērta no plkst.9:00. 
 
Pieteikšanās: 
1. Pieteikšanās līdz 8. jūnijam, aizpildot pieteikuma formu https://forms.gle/NFnYAiqXbsWJ1u518 

vai sūtot īsziņu 20212466, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un vecumu. 
2. Pieteikties iespējams būs arī uz vietas pasākuma dienā, bet ne vēlāk kā 1h pirms attiecīgās 

grupas starta. 
 
Dalībnieki: 

1. Skrējienā var piedalīties ikviens dalībnieks, kurš sasniedzis 12 gadu vecumu un apņemas 
ievērot nolikuma prasības.  

 
Norise un dalībnieku grupas: 
1. Trases garums ~1km, kurā izvietoti 7 mākslīgi veidoti šķēršļi. Attiecīgi katrai grupai jāpieveic 

konkrēts apļu skaits; 
2.  

Grupa Veicamā distance Starta laiks1 

Jaunietes (12–16 gadi) 3 apļi (~3km) 10:00–10:50 

Jaunieši (12–16 gadi) 3 apļi (~3km) 10:00–10:50 

Sievietes  5 apļi (~5km) 11:00–11:50 

Vīrieši 6 apļi (~6km) 12:00–12:50 

Veterāni 55+ 4 apļi (~4km) 13:00–13:50 

Komandas 5 apļi (~5km) 13:00–13:50 

 
3. Komandu grupā komandu veido 4 dalībnieki, no kuriem vismaz viena ir sieviete; 
4. Trase būs piemērota ikvienam dalībniekam, jo šķēršļi būs sadalīti divās grūtības pakāpēs; 
5. Ja dalībnieks kādā aplī saīsinās distanci vai pilnībā neveiks izvietoto šķērsli, viņa rezultāts tiks 

anulēts; 
6. Ja dalībnieks 50 minūšu laikā nav veicis attiecīgajai grupai noteikto apļu skaitu, dalībniekam 

trase jāpamet; 
7. Dalībnieks var piedalīties komandu un individuālajā skrējienā jauniešu, sieviešu vai vīriešu 

grupās. 
 
 

 
1 Balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem un dalībnieku skaitu grupā, starta laiks var mainīties. Par izmaiņām 
pasākuma programmā dalībnieki tiks informēti ne vēlāk kā 9.jūnija plkst.19:00. 
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Apbalvošana: 
1. Katrā grupā tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.  
 
Cita informācija: 

1. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli, par nepilngadīgo personu veselības 
stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji; 

1. Organizatori neatbild par sacensību laikā iegūtām traumām; 
2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju 

un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām; 
3. Startē ikviens interesents, ja tas sasniedzis 12 gadu vecumu, atbilstoši savām spējām un   

fiziskajai sagatavotībai; 
4. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību 

organizēšanas vajadzībām. Sacensību pilnvērtīgai organizēšanai ir nepieciešams norādīt 
dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles 
kārtībā; 

5. Saistībā ar atbalstu un ieguldījumu pasākuma norisē noteikt SIA, IK, Z/S atbrīvojumu no ielu 
tirdzniecības nodevas pasākuma laikā; 

6. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot pašreklāmas 
materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. 

 


