
SAULKRASTU SAULRIETA SKRĒJIENS 

2018. gada 14. jūlijs 

SKRĒJIENA NOLIKUMS 

Mērķi: 

- Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku; 

- Palielināt tūristu skaitu Saulkrastu pilsētā; 

- Dot iespēju Saulkrastu novada jauniešiem piedalīties un gūt pieredzi pasākumu organizēšanā. 

Organizatori: 

Pasākumu organizē Saulkrastu pašvaldības iestāde “Jauniešu Māja” sadarbībā ar biedrību 

“Augam Latvijai” un PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” (turpmāk tekstā – Organizatori). 

Starta / Finiša zona: 

Jūras parks un peldvieta "Centrs", Ainažu iela 13B, Saulkrasti 

Distances: 

„Saulstariņš” - 1 km (bērniem līdz 14. gadu vecumam) 

„Baudītājiem”- 7 km 

„Iedegums”- 14 km 

Sacensību programma: 

Laiks Aktivitāte 

17:30 – 18:30 Reģistrācija 

18:00 Starts distancei “Saulstariņš” (bez 

iepriekšējas reģistrācijas) 

19:00 Starts distancei “Baudītājiem” un 

“Iedegums” 

22:00 Apbalvošana 

23:00 Pasākuma noslēgums 

 



Reģistrēšanās iespējas: 

Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 10.07.2018 plkst. 24:00. Reģistrācijas anketu 

meklēt Facebook lapā: Jauniešu Māja - Saulkrasti. 

Dalības maksa distancēs “Baudītājiem” un “Iedegums” - 5 Eur 

Distancē “Saulstariņš” dalība BEZ MAKSAS 

Apbalvošanas ceremonija: 

- Ar balvām tiek apbalvotas pirmās 3 vietas distancē „Baudītājiem ” un 3 vietas distancē 

„Iedegums ” atsevišķi pa dzimumiem. 

- No distances „Saulstariņš” tiek apbalvoti visi dalībnieki, neatkarīgi no rezultāta. 

Vispārīgie noteikumi: 

- Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu. 

- Katrs dalībnieks veicot reģistrāciju un apmaksājot dalības maksu, uzņemas pilnu atbildību 

par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. 

- Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez 

reģistrācijas un organizatoru piekrišanas. 

- Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto 

fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm. 

- Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 

- Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus 

sacensību dalībniekus un to rezultātus. 

- Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti 

sacensību nolikumā. 

- Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus pirms un sacensību laikā, par to 

iepriekš paziņojot Facebook lapā vai individuāli katram dalībniekam. 

- Rezultāti tiek publicēti 2 dienu laikā mājaslapā  www.augamLatvijai.lv un Facebook lapā: 

Jauniešu Māja - Saulkrasti. 


