
 

13. Pāvela Loskutova skrējiens 2015 

 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis 
 

1.1. Veicināt fizisko aktivitāšu iespējamību Igaunijas un Latvijas Republiku iedzīvotājiem. 

1.2. Padziļināt dvīņu pilsētu iedzīvotāju labās kaimiņattiecības. 

1.3. Ar augsta līmeņa starptautisku sacensību organizēšanu parādīt pelnīto cieņu ievērojamajam 

pilsētas sportistam. 

1.4. Veicināt un popularizēt nūjošanas tradīcijas, kas atgādina visiem, cik svarīgas ir kustības un 

veselīgs dzīvesveids. 

 

2. Laiks un vieta 
 

2.1. Skrējiens un nūjošana notiks 2015. g. 16. maijā plkst. 14:00, starts skrējienam Valgas pilsētā, 

starp Raja ielas 2. robežpunktu un Pedeles upi. Trase šķērso gan Igauniju (Valgu) un arī Latviju 

(Valku).   

 

Bērnu skrējieni. 
 

16. maijā plkst. 12:00 starts Valgas pilsētā, starp Raja ielas 2. robežpunktu un Pedeles upi.  

 

3. Organizatori 
 

3.1. SA „Valga Sport“, Valgas dome, Valkas novada dome, NVO „Valgas apriņķa sporta apvienība“ 

 

4. Galvenās distances 
 

10 km skrējiens 
Ar laika 

noteikšanu 

10 km distance (iešana ar 

nūjām) 

Ar laika 

noteikšanu 

Trasē atradīsies divi kontrolpunkti ar atspirdzinošiem dzērieniem. 

5. Vecuma grupas 

Vecuma grupa Dzimšanas gads Vecumgrupa Dzimšanas gads 

Meitenes līdz 6 g. 2002 g. un vēlāk dzimušie Zēni līdz 6 g. 2002. g. un vēlāk dzimušie 



Meitenes 7 – 8 g. 2007.– 2008. Zēni 7 – 8 g. 2007. – 2008. 

Meitenes 9 – 10 g. 2005.– 2006. Zēni 9 – 10 g. 2005. – 2006. 

Meitenes 11 – 12 g. 2003. – 2004. Zēni 11 – 12 g. 2003. – 2004. 

Meitenes 13 – 14 g. 2001. – 2002. Zēni 13 – 14 g. 2001. – 2002. 

Meitenes 15 – 16 g. 1999. – 2000. Zēni 15 – 16 g. 1999. – 2000. 

Jaunieši 1996.-1997. Jaunietes 1996.-1997. 

Vīrieši 1976.-1995. Sievietes 1981.-1995. 

Vīrieši 40 1966.-1975.  Sievietes 35 1971.-1980. 

Vīrieši 50 1956.-1965.  Sievietes 45 1961.-1970. 

Veterāni (vīrieši)60 1955. g. dzimušie un vecāki 
Veterānes 

(sievietes) 55 
1960. g. dzimušie un vecāki 

 

5.2. Bērnu skrējienu distances 

 

* meitenes un zēni līdz 6 g. (2009 g. un vēlāk dzimušie) – 200 m 

* meitenes un zēni 7-8 g. (2007.-2008.g dzimušie) un 9-10 g. (2005.-2006. g. dzimušie) – 400m 

* meitenes un zēni 11-12 g. (2003.-2004.g dzimušie) un 13-14 g. (2001.-2002.g dzimušie) – 1000m 

* meitenes un zēni 15-16 g. (1999.-2000.g dzimušie) 1000m/1200m 

 

6. Reģistrācija un dalības maksa 
 

6.1. Iepriekēja šreģistrācija līdz 2015. g. 6. maijam internetā: http://valgasport.ee/pavel-loskutovi-

rahvajooksu/registreerimine/ 

 

6.2. Skrējiena dalības maksa 

 

 

http://valgasport.ee/pavel-loskutovi-rahvajooksu/registreerimine/
http://valgasport.ee/pavel-loskutovi-rahvajooksu/registreerimine/


Skrējiens 
Iepriekšēja 

reģistrācija internetā 

     Reģistrējoties sacensību 

dienā 

    Ar atlaidi 

    līdz 1997.g dzimušie 

    1955.g un vēlak dzimušie 

   5 EUR     7 EUR 

    Pieaugušie 

   1996-1956 g. dzimušie 

   7 EUR      10 EUR 

 

6.3. Dalības maksa nūjotājiem 

 

Nūjošana 
Iepriekšēja 

reģistrācija internetā 

     Reģistrējoties sacensību 

dienā 

    Ar atlaidi 

    līdz 1997.g dzimušie 

    1955.g un vēlāk dzimušie 

    3 EUR     5 EUR 

  Pieaugušie 

   1996-1956g dzimušie 

    5 EUR      7 EUR 

 

6.4. Bērnu skrējienos dalības maksa nav jāmaksā. 

 

6.5. Sacensību diena reģistrācija notiek uz vietas. 

 

7. Dalības maksā iekļauts 
 

* numurs, kas jāpiesprauž krūšu rajonā, 

* laika uzņemšana ar čipu – elektronisks diploms dalībniekiem, kur ir redzams vārds, vieta un laiks, 



* medaļa, 

* iespēja nomazgāties, 

* apkalpošana trasē, 

* mantu glabātuve, 

* balvas. 

8. Apbalvošana 
 

8.1. Ar naudas balvām tiek apbalvoti 1.–6. vietu ieguvēji absolūtajā vērtējumā vīriešiem un 1.–3. 

vietu ieguvējas absolūtajā vērtējumā sievietēm. Arī pirmie trīs katras vecuma grupas dalībnieki tiks 

apbalvoti ar naudas balvām. Visi sacensību dalībnieki piedalās dāvanu izlozē. Bērnu skrējienos 

katras vecumgrupas trīs labākie iegūs skrējiena medaļu un balvu.  

 

9. Drošība 
 

9.1. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas pats pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances 

veikšanai. 

 

10. Pretenzijas 

 

10.1. Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 50,- EUR drošības naudu – divas stundas pēc sacensību 

finiša. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta. Visus ar sacensībām saistītās pretenzijas 

risina sacensību rīkotāji, kuru sastāvā ir pasākuma galvenais organizators, galvenais tiesnesis un 

sekretariāta vadītājs. Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina organizatori sacensību gaitā. 

Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


