
NOLIKUMS
Olaines tradicionālais krosa skrējiens “Olaines apļi” 2022

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Iesaistīt Olaines novada un citu novada cilvēkus aktīvi pavadīt savu laiku;
1.2. Nodrošināt iespēju piedalīties tradicionālajā krosa skrējienā;
1.3. Veicināt aktīva dzīves stila pilnveidošanu.

2. Datums, laiks un vieta
2.1. Skrējiens notiks 2022. gada 28. maijā Olaines mežaparkā;
2.2. Programma:

9:00 - reģistrācijas atklāšana
9:30 - starts bērnu skrējienam (800m)
9:45 - starts bērnu skrējienam (600m)
10:00 - starts bērnu skrējienam (300m)
11:00 - starts 16km skrējienam
11:15 - starts 10km skrējienam
11:30 - starts 5km skrējienam
11:45 - starts 5km nūjošanai
13:00-13:30 – apbalvošanas ceremonija

3. Dalībnieki, distances un vecuma grupas
3.1. Sacensībās piedalās Olaines novada un citu novadu iedzīvotāji;
3.2. Maksimālais dalībnieku skaits – 700;
3.3. Distances un vecuma grupas (grupas ietvaros atsevišķi vīrieši un sievietes):
• bērnu skrējieni (meža takas, asfalts, bruģis):

 meitenes/zēni B1 (2018.dz.g. un jaunāki) - 300m,
 meitenes/zēni B2 (2016.-2017.dz.g.) - 300m,
 meitenes/zēni B3 (2014.-2015.dz.g.) - 600m,
 meitenes/zēni B4 (2012.-2013.dz.g.) - 800m,
 meitenes/zēni B5 (2010.-2011.dz.g.) - 800m.

• 5 km, 10 km un 16 km distance (meža takas, asfalts, bruģis):
 jaunieši/jaunietes (2001.-2009.dz.g.*), 
 vīrieši/sievietes (1982.–2000.dz.g.), 
 meistari/meistares (1981.–1971.dz.g.),
 veterāni/veterānes (1970.dz.g. un vecāki/as).

* 5 km, 10 km un 16 km sacensībās drīkst piedalīties arī dalībnieki, kas ir 
jaunāki par 2009. gadu, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem vai 
aizbildņiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises 
vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību 
veicamajai distancei.

• 5 km nūjošanas distance (meža takas, asfalts, bruģis):
 vīrieši/sievietes (bez vecuma ierobežojuma).



4. Pieteikumi

4.1. Pirms pieteikuma aizpildīšanas dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu.
4.2. Pieteikties sacensībām var elektroniski vietnē https://bulta.lv/olaine līdz 
27.05.2022. pulksten 17:00.
4.3. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads (netiks publicēts) 
un izvēlētā distance, kā arī kontaktinformācija organizatoru vajadzībām (netiks 
publicēta).
4.4. Ja pieteikums aizpildīts kļūdaini, jāaizpilda jauns – vērā tiks ņemts pēdējais 
pieteikums.

5. Sacensību vadība
5.1. Skrējienu organizē Olaines Sporta centrs (tel. 26658689, sports@olaine.lv) 
sadarbībā ar SIA HOPSAA (dalībnieku numuru sagatavošana, reģistrācija un rezultātu
apstrāde).

6. Sacensību gaita
6.1. Sacensību dienā iepriekš pieteiktie dalībnieki reģistrējas sacensību sekretariātā, 
kur saņem dalībnieka numuru, kā arī veic nepieciešamās izmaiņas pieteikumā, ja 
tādas nepieciešamas (distances maiņa, kļūda uzvārdā un tam līdzīgi)
6.2. Izsniegtais numurs (ar laika ņemšanas čipu) ar saspraudēm stiprināms priekšā pie 
krekla vai uz labās kājas, vai numura siksniņas.
6.3. Uz starta līnijas dalībnieki stājās pēc tiesneša uzaicinājuma un ieņem starta 
pozīciju izvērtējot savas spējas.
6.4. Skrienot caur finiša zonu, numuram jābūt ir redzamam un to nedrīkst aizsegt ar 
roku.

7. Apbalvošana
7.1. Katrs finišējušais dalībnieks iegūs piemiņas medaļu;
7.2. 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma un dzimuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām, 
kā arī ar pārsteiguma balvām no skrējiena atbalstītājiem.
7.3. Lai piedalītos komandu vērtējumā, komandai jābūt pārstāvētai vismaz ar 1 
dalībnieku katrā pieaugušo skriešanas distancē (5km, 10km un 16km). Komandas 
rezultātu veidos ņemot 1 labāko komandas dalībnieka rezultātu (vietu) no katras 
distances un tos saskaitot. Uzvar komanda ar mazāko punktu skaitu. Vienāda punktu 
skaita gadījumā uzvar komanda ar mazāko kopējo laika summu. Komandas ar nepilnu
sastāvu ierindojās aiz komandām ar pārstāvniecību visās 3 distancēs. Apbalvos 1. 
vietu izcīnījušo komandu.

8. Dalības maksa
8.1. Dalībnieki startē bez dalības maksas.

9. Pārējie noteikumi

9.1. Distanču marķējums
 Distances tiks marķētas ar krāsām, lai nepārprotami norādītu distances 

virzienu.

https://bulta.lv/olaine
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 Dalībnieki drīkst pārvietoties tikai pa marķēto trasi; distances saīsināšana ir 
aizliegta.

 Dalībniekiem pirms starta ir jāiepazīstās ar konkrētās distances karti, lai, ja 
tiek norauti marķējumi, dalībnieks zina trases maršrutu.



9.2 Veselība un drošība
 Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību

izvēlētās distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties skrējienam. 
Sacensību rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai 
nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

 Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību rīkotāji nenodrošina dalībnieka 
nokļūšanu līdz finišam.

 Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku 
palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību 
rīkotājiem pa tālruni.

 Visiem dalībniekiem rekomendējam laikapstākļiem un veicamajai distancei 
atbilstošu apģērbu un apavus.

 Sacensību dalībniekiem ir jāievēro valstī spēkā esošie epidemioloģiskās 
drošības noteikumi, kuri saistīti ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu.

9.3 Tiesāšana un diskvalifikācija
 Sacensību rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro 

sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības, tajā skaitā 
nesniedz palīdzību skrējējam, kuram distances veikšanas brīdī ir radušās 
veselības problēmas un ir nepieciešama palīdzība.

 Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, ja ir 
nepārprotami redzams, ka dalībnieks nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.

 Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas 
neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.

9.4. Uzvedības un kārtības normas
 Visiem dalībniekiem ir jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi

– neatteikt palīdzību viens otram veselības un citu problēmu gadījumos.
 Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. 

Tie jānogādā līdz dzeršanas punktos novietotajiem atkritumu maisiem vai līdz 
finišam.

 Dzeršanas punktos tiks izsniegtas papīra glāzes, kuras dalībniekiem ir jāizmet 
tālāk novietotajā atkritumu konteinerā vai blakus tam.

9.5 Foto un video
 Sacensību rīkotājiem ir tiesības mārketinga un reklāmas nolūkiem izmantot 

sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar 
tajās redzamajām personām.

9.6. Datu apstrāde
 Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu 

un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, 
dzimšanas gads, klubs/komanda) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši 
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai 
nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.



9.7 Force majeure
 Ārkārtēju nenovēršamu apstākļu (force majeure) gadījumā, ja tiek atcelta vai 

pārcelta sacensību rīkošana uz vēlāku datumu.

10. Izmaiņas nolikumā 

Organizatori  patur  tiesības  mainīt  vai  papildināt  šo  nolikumu  nepieciešamības
gadījumā.

Informējam:
Pasākuma  laikā  var  notikt  Personas  datu  apstrāde  (fotografēšana  un  filmēšana),
saskaņā  ar  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  2016.  gada  27.  aprīļa  Regulu  Nr.
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem
personas datu aizsardzības jomā. Pārzinis: Olaines Sporta centrs, Stadiona iela 2,
Olaine.  Datu  aizsardzības  speciālista  kontaktinformācija:  info@fpda.lv.  Datu
apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai. Iegūtie materiāli var tikt
publicēti  pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines domes vēstis"  un interneta
portālā - www.olaine.lv, www.olainessports.lv, sociālajā tīklā Facebook pašvaldības
un Olaines Sporta centra kontā, kā arī Olaines Sporta  centra Instagram kontā.


