
APSTIPRINU  
Jēkabpils sporta centrs 

 Direktora vietniece  
A. Jakubovska 

2022.gada 21. novembrī 
NOLIKUMS 

STUNDAS SLĒPOJUMS ,,MEŽAPARKA APĻI 2022’’ 

 
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 novads, LV-5201, tālrunis 65236777 

1. MĒRĶIS UN   
UZDEVUMI 

 

1.1. Popularizēt distanču slēpošanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu 
sporta veidu. 

1.2. Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū. 
1.3. Noskaidrot ātrākos slēpotājus noteiktajās vecuma grupās. 

2. VIETA UN LAIKS: 
 

2.1. Slēpojums notiek 2022. gada 27. novembrī, Jēkabpils Mežaparkā (precīza trase tiks 
noteikta sacensību dienā, atkarīgi no laika apstākļiem). 

2.2. Sacensību starts plkst. 12:00.  
*Sacensības var tikt pārceltas laika apstākļu dēļ.  

3. DALĪBNIEKI: 
 

3.1. Slēpojumā piedalās jebkurš dalībnieks, kurš gatavs pavadīt stundu aktīvā atpūtā uz 
slēpēm. 

3.2. Slēpošanas stils – brīvais. 
3.3. Dalībnieki stundas slēpojumu veic atbilstoši sekojošām vecuma grupām. 

                  S12 - 2010.g.dzim. un jaunākas meitenes  
                  V12 - 2010.g.dzim. un jaunāki zēni 
                  S16 -  2006.-2009.g.dz. meitenes 
                  V16 - 2006.-2009.g.dz. zēni 
                  S18 -  2004.-2005.g.dz. jaunietes 
                  V18 - 2004.-2005.g.dz. jaunieši 
                  S -      2003.-1983.g.dz. sievietes 
                  V -     2003.-1983.g.dz. vīrieši 
                  S40 -  1982.-1973.g.dz. sievietes 
                  V40 - 1982.-1973.g.dz. vīrieši 
                 S50 -  1972.-1963.g.dz. sievietes 
                 V50 - 1972.-1963.g.dz. vīrieši 
                 S60 -  1962.g.dzim. un vecākas dāmas 
                 V60 -  1962.g.dzim. un vecāki kungi 

4. VADĪBA: 
 

4.1. Sacensības organizē Jēkabpils sporta centrs. 
4.2. Atbildīgais par sacensību norisi Jēkabpils sporta centra sporta organizatore Dace Zariņa, 

tel.: 29252028, e-pasts – dace.zarina@jekabpilssc.lv.  

5. NOTEIKUMI: 5.1. Dalībnieki distanci veic vienu stundu brīvā stilā.  
5.2. Starts visiem kopējs.  
5.3. Apļa garums ~1,5km.  
5.4. Inventārs – personīgais.  
5.5. Par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks. Sacensību rīkotāji 

nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām. 
5.6. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru 

uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

6. VĒRTĒŠANA: 
 

6.1. Dalībniekus vērtē pēc 60 minūtēs veikto apļu skaita.  
6.2. Uzvar tas dalībnieks, kurš stundas laikā noslēpojis vairāk apļu. Ja apļu skaits ir vienāds, tad 

uzvara tam, kurš pirmais šķērsojis finiša līniju. 

7. APBALVOŠANA: 
 

7.1. 1.-3.vietu ieguvēji visās grupās saņem medaļas.  

8. PIETEIKUMI: 
 

8.1. Dalība sacensībās jāpiesaka elektroniski https://forms.gle/EjcnSCmKkrkL69EN6 līdz 25. 
novembrim plkst. 14:00. Vai rakstot uz e-pastu: dace.zarina@jekabpilssc.lv (norādot 
vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, grupu un novadu) 

8.2. Pieteikto dalībnieku numuru izsniegšana reģistrācijas zonā Mežaparka meža namiņā 
27. novembrī no plkst. 11:00 līdz 11:50 

9. FINANSĒŠANA: 
 

9.1. Dalība bez maksas.   

10. CITI NOSACĪJUMI: 
 

10.1. Automašīnas drīkst novietot tikai Mežaparka autostāvvietā.  
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