
 

 
 

APSTIPRINU 

Jēkabpils Sporta centrs 

Direktora vietniece A. Jakubovska 

2022.gada 20. oktobrī 
 

 

,,MARINZEJAS SKRĒJIENS 2022” 
 

NOLIKUMS 
 

Mērķis un uzdevumi  

 1. Popularizēt skriešanu un nūjošanu iedzīvotāju vidū kā veselības stiprinātāju. 

 2. Vairot aktīvās atpūtas iespējas. 

 3. Noskaidrot labākos garo distanču skrējējus un nūjotājus. 

Laiks un vieta 

Skrējiens notiek 2022. gada 12.novembrī plkst. 12:00 Jēkabpils novada Atašienē. Reģistrācija, 

numuru saņemšana un starts Brāļu Skrindu Atašienes pamatskolas pagalmā no plkst.10:45 – 11:45. 

Starts 500m skrējienam plkst. 12:05. 

Starts 1km skrējienam plkst. 12:15. 

Starts 7km skriešanai un nūjošanai plkst.12:25. 

Startu laiki var tikt mainīti, atkarībā no sacensību dalībnieku skaita. 

Vadība 

Skrējienu organizē Jēkabpils Sporta centrs (Reģ.nr.40900008726).  

Galvenais tiesnesis Guna Gavare (tel. 26325850).  

Dalībnieki 

Skrējienā piedalās Latvijas ieinteresētie skriešanas cienītāji bez dzimuma un dzīves vietas ierobežojuma. 

Par veselības stāvokļa atbilstību skriešanai atbild pats dalībnieks. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks nevar 

finišēt, tad par to obligāti jāinformē sacensību organizatorus.   

Vecuma grupas un distances 

S1, V1 2013.g.dz. un jaunāki 500m 

S2, V2 2008. – 2012. g.dz 1 km (2 apļi) 

S3, V3 2010. g.dz. un vecāki 7 km skriešana 

SV4 2010. g.dz. un vecāki 7 km nūjošana 

 

Apbalvošana 

7 km skrējienā apbalvo sešus absolūti ātrākos sieviešu un vīriešu konkurencē. Bērnu skrējienos apbalvo 

1. – 3.  vietu ieguvējus meiteņu un zēnu konkurencē. Nūjošanā apbalvo absolūti ātrākos 1. – 3. vietu 

ieguvējus. Visi dalībnieki saņems piemiņas suvenīrus. 

Pieteikumi 

Dalība sacensībām jāpiesaka, elektroniski aizpildot anketu līdz 10.11.2022. plkst. 23:59 - 

https://forms.gle/RhifDzwfsBy4E9js6 

Nūjotāji pieteikumā norāda vai ir nepieciešamas nūjas. 

Uzņemšanas noteikumi 

Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. 

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 Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas 

Nr.90000024205, adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777.  

 

Veiksmīgu startu!!! 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/RhifDzwfsBy4E9js6


 

 

 

7 km distance un starta vieta 

 

 

500m distance 
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