
  
 
 
 

 
 
 

Distanču slēpošanas sacensības “Grīvas Jaungada kauss 2022”  

NOLIKUMS 
1. Mērķis un uzdevumi: 

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

1.2. Veicināt Latvijas un Lietuvas pierobežas distanču slēpotāju savstarpēju 
sadarbību; 

1.3. noskaidrot uzvarētājus un turpmāko vietu ieguvējus šī nolikuma 3.punktā 
norādītajās vecuma grupās; 

1.4. veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū; 
1.5. Grīvas aktīvās atpūtas parka, kā distanču slēpošanai un citām veselīga 

dzīvesveida aktivitātēm piemērotas vietas popularizēšana. 
 

2. Starta vieta un laiks: 
2022. gada 5.februāris, Grīvas aktīvās atpūtas parks, Rīgas iela 2i, Līvāni. 

 2 km distance (V12, S12)     – starts 12:00 
 2 km distance (SV, VV)     – starts 12:30 
 3,5 km distance (V16, S16, S40, S50)  – starts 13:00  
 7 km distance (V18, S18, S, S30, V50, V60)  – starts 14:00 
 10,5 km distance (V, V30, V40)   – starts 15:00 

Ja pēc iepriekšējās pieteikšanās reģistra datiem kādā no distancēm piesakās vairāk kā 20 
dalībnieki, tad organizatoriem ir tiesības sadalīt attiecīgās distances startu pa vecuma grupām, 
vairākos startos, attiecīgi pārbīdot starta laikus. 

 
3. Dalībnieki, grupas un distances: 

3.1. sacensībās var piedalīties jebkurš slēpotājs, kurš ir gatavs veikt vismaz 2 km 
distanci; 

3.2. slēpošanas stils - brīvais; 
3.3. dalībnieki veic atbilstošas distances atbilstoši sekojošām vecuma grupām: 

Grupa Dzimšanas gads Distance 
SV – sievietes (veselības 
distance) 

Bez vecuma ierobežojumiem 2 km (2 mazie apļi) 

VV – vīrieši (veselības 
distance) 

Bez vecuma ierobežojumiem 2 km (2 mazie apļi) 

V12 – zēni 2010 un jaunāki 2 km (2 mazie apļi) 
S12 – meitenes 2010 un jaunākas 2 km (2 mazie apļi) 
V16 – zēni 2006 – 2009 3,5 km (2 lielie apļi) 
S16 – meitenes 2006 – 2009 3,5 km (2 lielie apļi) 
V18 – jaunieši 2004 – 2005 7 km (4 lielie apļi) 
S18 – jaunietes 2004 – 2005 7 km (4 lielie apļi) 
V – vīrieši 2003 – 1993 10,5 km (6 lielie apļi) 
S – sievietes 2003 – 1993 7 km (4 lielie apļi) 
V30 – vīrieši 1992 – 1983 10,5 km (6 lielie apļi) 
S30 – sievietes 1992 – 1983 7 km (4 lielie apļi) 
V40 – vīrieši 1982 – 1973 10,5 km (6 lielie apļi) 



S40 – sievietes 1982 – 1973 3,5 km (2 lielie apļi) 
V50 – vīrieši 1972 – 1963 7 km (4 lielie apļi) 
S50 – sievietes  1972 un vecākas 3,5 km (2 lielie apļi) 
V60 – vīrieši 1962 un vecāki 7 km (4 lielie apļi) 

Ja kādā no vecuma grupām pieteikušies mazāk par 3 dalībnieki, tad organizatori patur  
tiesības apvienot šo grupu ar kādu no blakus grupām. 

 
4. Dalībnieku reģistrācija: 

4.1. Pieteikšanās: 
4.1.1. Pieteikšanās sacensībām iespējama tikai iepriekšēji piesakoties! Uz vietas 

sacensību dienā pieteikties NEVARĒS. 
4.1.2. iepriekšējā pieteikšanās noris līdz piektdienai, 2022.gada 4.februāra 

plkst.18:00 - https://cyclingforall.lv/comp/view/84   
4.1.3. vai nosūtot uz e-pastu info@livelo-team.lv vai iesniedzot organizatoriem 

sekojošu brīvā formā rakstītu informāciju: dalībnieka vārds uzvārds; dzimšanas 
dati (mēnesis, gads); atbilstošā distance; dzīvesvieta (pilsēta, novads); komanda 
(ja ir),  

4.2. Dalības maksa: 
4.2.1. Visiem dalībniekiem sacensības ir BEZMAKSAS; 

 
5. Individuālais vērtējums:  

Sacensībās tiks noteikti uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji Nolikuma 3. 
punktā paredzētajās vecuma grupās, vai apvienotajās grupās, ja tāda apvienošana 
tiks veikta. 
Sacensībās nenotiks distances veikšanas laika rezultātu fiksēšana, bet tiks 
noteikta tikai vietu secība katrā no paredzētajām vecuma grupām. 
 

6. Apbalvošana: 
6.1. pirmo vietu ieguvēji Nolikuma 3.punktā paredzētajās vecuma grupās, izņemot 

sieviešu un vīriešu veselības distanču grupās, tiks apbalvoti ar kausiem; 
6.2. pirmo trīs vietu ieguvēji Nolikuma 3.punktā paredzētajās vecuma grupās, 

izņemot sieviešu un vīriešu veselības distanču grupās, tiks apbalvoti ar 
iespējamajām sponsoru balvām un medaļām; 

6.3. vīriešu un sieviešu veselības distanču trīs ātrākie dalībnieki tiks apbalvoti ar 
veicināšanas balvām; 

6.4. Apbalvošana tiek plānota ilgi nekavējoties, pēc katras distances dalībnieku 
finiša. 
 

7. Dalībnieku ievērībai: 
7.1. katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām ar savu parakstu apliecina, ka 

uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību sacensību distances 
veikšanai; 

7.2. organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild 
par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un 
materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc 
sacensībām, kā arī to laikā; 

7.3. organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem 
nelaimes gadījumiem trasē; 

7.4. apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju 
izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām 
personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un 
necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā; 

7.5. piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei 
sacensību organizēšanas vajadzībām, sacensību rezultātu objektīvai 



nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, 
dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtā; 

7.6. sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un 
videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām, izmantošanai 
publicitātes nodrošināšanai, tai skaitā publicēšanai masu mēdijos, sociālajos tīklos 
u.c., u.t.m.l. 

7.7. sacensību dalībniekiem pēc finiša būs pieejama karsta tēja un iespējamās sacensību 
atbalstītāju sarūpētās uzkodas. 

7.8. sacensības var tikt atceltas vai pārceltas uz citu datumu nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ. 
 

8. COVID-19 protokols: 
Sacensības norit ZAĻAJĀ zonā, ievērojot LR noteiktos COVID-19 izplatības 
ierobežojumus: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-
norisu-organizesana. Apstiprinot reģistrācijas formu, dalībnieks apliecina, ka tam ir derīgs 
COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Bērniem no 12 gadu vecuma 
gadījumos, ja bērnam nav COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta 
nepieciešams testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā 
veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu. Bērni līdz 12 gadu vecumam var piedalīties 
tādu pieaugušo pavadībā, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 
Dalībniekiem ir jāuzrāda attiecīgie sertifikāti un/vai izziņas organizatoru pārstāvim 
reģistrējoties sacensībām pirms starta. 
 

9. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo 
dalībniekus no personīgās atbildības. 
 

10. Informācija un organizatori: 
10.1. velosacensības organizē un vada:  biedrība „Veloklubs Līvāni” sadarbībā ar 

bērnu un jauniešu centru „Kvartāls”. Pasākuma vadītājs un galvenais tiesnesis – 
Dainis Skrūzmanis. 

10.2. Velosacensības tiek organizētas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 
2014. – 2020.gadam ietvaros, realizējot projektu „Dzīves apstākļu uzlabošana 
Latgales, Zemgales un Utenas reģionos, izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu 
riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida aktīvistiem”. Sacensības finansē „Eiropas 
Reģionālās Attīstības Fonds” (ERDF), Līdzfinansē - Latvijas valsts un Līvānu 
Novada Dome. 

10.3. Kontakti: Dainis Skrūzmanis – 26350848, info@livelo-team.lv Visa aktuālā 
informācija par velosacensībām – https://www.facebook.com/Grivastrase 
 
Norēķinu rekvizīti:     Atbalsta: 
Biedrība „Veloklubs Līvāni”     
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316  
Reģ.Nr. LV40008122473 
Swedbank A/S 
n/k LV44HABA0551036030263 
SEB Banka A/S 
n/k LV62UNLA0050020461982 
Valsts Kase 
n/k LV24TREL9166736001000 


