
APSTIPRINU 
Jēkabpils Sporta centra 

direktora vietniece A.Jakubovska  
2022. gada 1.jūnijā  

  

Nakts skrējiens “Papardes ziedu meklējot” 
NOLIKUMS  

1. MĒRĶIS 

 

1.1.  Popularizēt sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Jēkabpils novada iedzīvotājiem. 

1.2.  Popularizēt skriešanu iedzīvotāju vidū kā veselības stiprinātāju. 

1.3.  Noskaidrot labākos skrējējus. 

2. SACENSĪBU 

VADĪBA 

2.1.  Sacensības organizē Jēkabpils Sporta centrs (reģ.Nr. 40900008726). 

2.2.  Atbildīgā par sacensību norisi Dace Valtere (tālr.: 29885857). 

2.3.  Informācija par sacensībām pieejama www.jekabpilssc.lv  

3. LAIKS UN 

VIETA 

3.1.  Sacensības notiek Jēkabpilī, Mežaparkā pie Radžu ūdenskrātuves peldvietas. 

Sacensības notiek 2022. gada 22. jūnijā plkst. 22.00. 

3.2.  Reģistrācija pie pludmales namiņa no plkst. 21.00 līdz 21.45  

4. DALĪBNIEKI 4.1.  Skrējienā piedalās visi interesenti, kuriem ir vēlēšanās gūt pirmssvētku enerģijas 

lādiņu, pozitīvas emocijas un kopā sanākšanas prieku. 

4.2.  Daiļā dzimuma pārstāves aicinātas ierasties un skriet vainadziņos. 

4.3. Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām, personīgi uzņemas pilnu 

atbildību par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai. Bērni, jaunāki 

par 16 gadiem, drīkst piedalīties tikai vecāku klātbūtnē. 

5. SACENSĪBU 

NOTEIKUMI  

 

 

 

5.1. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un drošību, ko apliecinās ar savu 

parakstu, reģistrējoties sacensību dienā. Jauniešiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu 

vecumu, parakstās vecāki vai treneris. 

5.2. Skrējiena dalībnieki apņemas ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos 

pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.  

5.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām 

sacensību laikā. 

5.4. Piesakoties skrējienam, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu 

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto 

fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

6. DISTANCE 6.1. Distance apkārt Mežaparkam ~ 2,4 km. 

7. REĢISTRĀCIJA 

SACENSĪBĀM 

7.1.  Obligāta iepriekšēja reģistrēšanās elektroniski anketā 

 https://forms.gle/3bUw8c2NBBFf6Wt16 līdz 20. jūnija plkst. 23:59. 

7.2. Sacensībās dalība ir bez maksas. 

8. APBALVOŠANA 8.1.  1.-6. vietu ieguvējus dāmu un kungu konkurencē apbalvo ar Līgo svētku 

tradicionālām veltēm un medaļām, katrs skrējiena dalībnieks finišējot saņem nelielu 

Līgo svētku balviņu. 

9. PRETENZIJAS 9.1.  Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt pusstundas laikā 

pēc pēdējā finišējušā dalībnieka. 

  
 

 

 

 

 

http://www.jekabpilssc.lv/
https://forms.gle/3bUw8c2NBBFf6Wt16


 

SACENSĪBU DISTANCE: 

2,4 km  

 

 

 
 
Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību 
vajadzībām. 
 
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības 
iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777.  
 
Sacensības var tikt filmētas un fotografētas un materiāli izmantoti Jēkabpils sporta centra un citos publiskajos 
materiālos. 
 
 
 


