
 

 
Krustpils skrējiens startē  16. septembrī   JĒKABPILS NOVADA  KRUSTPILS PAGASTĀ pie Spunģēnu sporta 

zāles. 

Biedrība “Pusnakts Braucēji”  AICINA  !    Piektdienas vakars , 16. septembris , pl.19.00  -  ierakstām savā 

kalendārā ! 2019. un 2020.gadā aizsākto tradīciju  turpinām ar KRUSTPILS SKRĒJIENU!  Nav  labāka nedēļas nogales 

noslēguma, kā izlocīt kājas kopā ar ģimeni ,  jo distanču garums paliek iepriekšējā gada apmēros! Kausi apbalvošanai  

jau top,  reģistrācija iet vaļā!   Prieks par kopīgu izkustēšanos garantēts!  Nesēdi mājās!  

 

Zemāk- sacensību nolikums, saite reģistrācijai, e-pasts !  

 

 

 

 

 

APSTIPRINU 

Biedrība “Pusnakts Braucēji”  

Valdes pr-js R.Spēks 

2022.gada 7. septembrī 
  

 

Tautas skrējiens “’Krustpils skrējiens” 
NOLIKUMS 

1. Mērķis 

Popularizēt sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Jēkabpils novada  iedzīvotājiem. 

Noskaidrot labākos un ātrākos skrējējus . 

 

 

2. Sacensību vieta un laiks 

Sacensības notiek Jēkabpils novadā Krustpils pagastā , uz velo ceļa , pa marķētu trasi, ar startu pie 

Spunģēnu sporta zāles 2022.gada 16. septembrī , plkst.19:00. 

Reģistrācija un numuru saņemšana pie Spunģēnu sporta zāles, sākot no 18.30 

19.00  atklāšana 

19.15  960 m skrējiens  

19.35 5,5 km skrējiens 

 

3. Vadība  

Sacensības organizē biedrība “Pusnakts Braucēji” (reģ.nr.40008146664) un sporta biedrība “KROKUS” 

(reģ.Nr.40008283182) ar apstiprinātu tiesnešu brigādes sastāvu. 

Atbildīgais par sacensību norisi galvenais tiesnesis Juris Grodnis  (mob.t.29401141). 

 

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās visi, kuriem ir vēlēšanās pārbaudīt savas fiziskās spējas un labi pavadīt laiku patīkamā 

kompānijā.  Sacensībās dalība individuāla. 

 

Starta grupas:   
Sievietes Vīrieši  

S1 2012.-un jaunākas 800 m V1 2012. un jaunāki 800 m 

S2 2007.-2011.g.dzim. 4,5 km V2 2007.-2011.g.dzim. 4,5 km 



S3 1993.-2006.g.dzim. 4,5 km V3 1993.-2006.g.dzim. 4,5km 

S4 1973.-1992.g.dzim. 4,5 km V4 1973.-1992.g.dzim. 4,5 km 

S5 1972.g.dz.un vecākas 4,5 km V5 1972.g.dz.un vecāki 4,5 km 

 

 

5. Distanču parametri  

1) Bērnu distance  ~960m, skriešana no Spunģēnu sporta zāles, pa aleju-gājēju celiņu, uz Spunģēnu 

bibliotēku- un atpakaļ uz finišu; 

2) Pilna distance 5.5  km, skriešana no Spunģēnu sporta zāles, pa velo-gājēju celiņu Jēkabpils pilsētas 

virzienā, pie CSDD apkārt pilonam un atgriežas atpakaļ pa to pašu velo-gājēju celiņu un Spunģēnu sporta 

zāli un finišu. 

6. Pieteikumi. Dalība sacensībās obligāti jāpiesaka ne vēlāk kā līdz 15.09.2022 plkst. 15:00, pieteikumā  

norādot vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datumu, gadu , sūtot uz e-pastu infokrokus5@gmail.com ,  vai 

reģistrējoties , uzspiežot uz saiti - https://forms.gle/Djimi1qqwQCJkRF4A. Sacensību dienā, saņemot numuru,  

parakstīties dalībnieku sarakstā,  par savas veselības atbilstību paredzamajai slodzei, kā arī par to, ka 

nav bijis kontakts ar COVID19  slimnieku  un apņemšanos ievērot distancēšanos 

5. Apbalvošana 

Katras grupas 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar oriģināliem sacensību kausiem,  dalībnieki , kas 

reģistrējušies online līdz norādītajam laikam, saņem pārsteiguma dāvaniņu. Pasākumu atbalsta Jēkabpils 

novada pašvaldība.   

6. Noteikumi   

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un drošību  sacensību trasē. 

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā. 

Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks nevar finišēt, tad par to obligāti jāinformē sacensību organizatorus. 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību 

protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību 

publiskajos materiālos. 

 
Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi 

sacensību vajadzībām. 

 Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir sporta biedrība “KROKUS” , reģistrācijas Nr. 40008283182,  adrese 

“Almas”, Variešu pagasts, Krustpils novads,  elektroniskā pasta adrese infokrokus5@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Djimi1qqwQCJkRF4A?fbclid=IwAR2P4KZ2OJ_kNHARQavlf7TDggcsY91y0yYoM__BqMtzA2WQLQ9M1RtwsCY
mailto:infokrokus5@gmail.com

