
 

 
 
 

TRAHENTIUM SILVA 

Skriešanas / nūjošanas seriāls  
 

Nolikums 

 
Organizators: SIA “Heinola” sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību. 
 
Mērķis: 

✔ Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu aktīvo atpūtu 

✔ Popularizēt skriešanu un nūjošanu kā veselīgu dzīvesveidu 
 
Laiks un vieta:  

✔ 2022.gada: 
o 13.oktobris no plkst.17:30 – 19:00; 
o 20.oktobris no plkst.17:30 – 19:00; 
o 27.oktobris no plkst.17:30 – 19:00; 
o 3.novembris no plkst.17:30 – 19:00. 

✔ Sacensību centrs - Valmieras pilsētas estrāde. 

✔ Brīvais starts no plkst.17.30-19.00,dalībniekam vēlamā laikā 

✔ SPORTident izsniegšana un reģistrācija no plkst. 17:00 līdz plkst.18:59. 
 

Dalībnieki: Ikviens interesents atbilstoši savām spējām un fiziskajai sagatavotībai. Dalībnieki 
paši uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un  
apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Organizatori nenes 
atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā. 
Var piedalīties jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no 
vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un 
uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību distancei. 
Dalībniekiem tiks izsniegts numurs, kas jāizmanto visās seriāla kārtās. 

NB!!! – distance nav apgaismota, ieteicams izmantot pieres lukturīšus! 
 
Distance, dalībnieku vecuma grupas, dalības maksa: 

Dzimšanas gads Grupa Veicamās 
distances 
garums 

Dalības 
maksa par 

kārtu 

2015. gadā un agrāk dzimušie/-ās SI7/VI7 1 km (1 aplis) Bez maksas 

2011. - 2014. gadā dzimušie/-ās SI8+/VI8+ 2 km (2 apļi) 2.00 EUR 

2007. - 2010. gadā dzimušie/-ās SI12+/VI12+ 3 km (3 apļi) 2.00 EUR 

2003. - 2006. gadā dzimušie/-ās SI16+/VI16+ 

5 km (5 apļi) 

2.00 EUR 

1993. - 2002. gadā dzimušie/-ās SI/VI 

4.00 EUR 

1983. - 1992. gadā dzimušie/-ās SI30+/VI30+ 

1973. - 1982. gadā dzimušie/-ās SI40+/VI40+ 

19… - 1972.gadā dzimušie/-ās SI/50+/VI50+ 

Viena vecuma grupa Kad 5 ir par maz 
(siev./vīr.) 

10 km (10 apļi) 

Viena vecuma grupa Nūjotāji (siev./vīr.) 3 km (3 apļi) 4.00 EUR 

 
Sacensību norise: Apļu laika kontroles uzskaitei tiks izmantota bezkontakta SPORTident 
laika/apļu uzskaites sistēma. Distances laika atskaite tiek uzsākta, šķērsojot STARTA līniju. 
Apļa laiks un to skaits tiek uzskaitīts automātiski (bezkontakta), šķērsojot līniju ar atzīmi 
NĀKAMAIS APLIS / FINIŠS. 



Finišējot pēdējā apļa laiks un apļu skaits tiek uzskaitīts automātiski (bezkontakta), šķērsojot 
līniju ar atzīmi NĀKAMAIS APLIS / FINIŠS. 
 
Pieteikšanās: Pirmreizējā pieteikšanās līdz katras trešdienas plkst.18:00 mājas lapā: 
https://ej.uz/TrahentiumSilva_registracija vai sacensību norises dienā sacensību centrā.  
 
Distance: Distance  marķēta ar gaismu atstarojošiem elementiem. 
Skriešana norisināsies pa takām ar grants, asfalta segumu, koku sakņu atklājumiem vai 
dabīgiem šķēršļiem. 
 
Vērtēšana: Katras konkrētās vecuma grupas uzvarētājs (ātrākais laiks distancē) izcīna 1000 
punktus. Katra nākamā dalībnieka rezultātu aprēķina pēc sekojošas formulas – vecuma 
uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka uzrādīto laiku un pareizināts ar 1000.  
Kopvērtējumā tiek iekļauti 3 posmu labākie rezultāti. 
 
Apbalvošana: 

✔ Sacensību uzvarētāju apbalvošana plānota 2022.gada 3.novembrī ap plkst.20:30, 
sacensību norises vietā. Apbalvos 1.-3. vietas ieguvējus vecuma grupās atbilstoši 
nolikumam sieviešu un vīriešu konkurencē. 

 
Īpašie noteikumi: 

✔ Organizatora  Identa  nozaudēšanas  vai  nenodošanas  gadījumā,  sods  jauna Identa 
iegādes cena (65,- Euro). 

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

✔ Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 
 
Svarīgi: 

✔ Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka 
nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu 
sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar 
sacensību organizatoriem pa tālruni. 

 
Personas datu aizsardzība: 

● Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību 
organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir 
nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un 
izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā. 

● Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, 
dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda. Ja dalībnieks nevēlas 
tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību 
organizators uz e-pastu heinolateam@gmail.com Šajā gadījumā publiski redzamajos 
sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt 
un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem. 

● Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus 
savas personas datos. 

● Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto 
un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām. 

 

Saziņai: 

 Māris Heinols 
 T:20217455 
 e-pasts:heinolateam@gmail.com 
            https://ej.uz/HeinolaTeam 
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