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„ALŪKSNESPAVASARIS2016”

SACENSĪBU PROGRAMMA

PIETEIKUMIunDALĪBASMAKSA
Pieteikšanāsstartamnotiekseriālasekretariātāpirmssavastarta.Dalībnieksno
saucotvārdu,uzvārdu,dzimšanasgaduunskoluvainorādotvietu (komandu),
kuru jūspārstāvat.Tāpat jānorādadistancesgarums,kādu jūsplānojatskriet
konkrētajākārtā.

Visāmkārtāmdalībasmaksakopāarseriālanumuruir–jauniešiem(1996.g.dz.
unjaunāki)3,50EUR,pārējiem5,00EUR,betjadalībnieksizvēlasstartēttikaiat
sevišķāskārtās, tadkopāarstartanumurudalībasmaksaattiecīgi1,00EURun
1,50EURparkatrukārtu.

VĒRTĒŠANA
Vērtēšananotiekindividuāli.Rezultātitieknoteiktipēckatraskārtas,kaduzrādīto
rezultātuneatkarīginoveiktāsdistancesgarumapielīdzinapunktiem,kurusnosa
kapēcizstrādātaspunktutabulas.Kopvērtējumāieskaita5(piecās),betnemazāk
kā4(četrās)labākāskārtāsiegūtospunktus.
   

APBALVOŠANA
Seriālaapbalvošananotiks27.maijā,Brūža ielā7,Alūksneskultūrascentra
mazajāzālēplkst.17:30.
Armedaļāmapbalvoskatrasgrupas1.3.vietasieguvējus,betgrupuuzvarētājus
arīarbalvām.
Dalībnieki,kuristartējušinemazākkā4kārtās,arsavunumurupiedalīsiespārstei
gumabalvukonkursā.
                                  

     INFORMĀCIJA
Informācijalaikrakstos“MalienasZiņas”un“AlūksnesZiņas”,internetā
http://www.aluksne.lv/pasakumi/kalendars_2016.php 

„ALŪKSNESPAVASARIS2016”



MĒRĶISUNUZDEVUMS

Popularizēt skrējienu kā vien•	
kāršāko, pieejamāko aktīvās
atpūtas un fizisko spēju piln
veidošanasveidu.

Iesaistītdažādaspaaudzescil•	
vēkus skriešanas nodarbībās
ar mērķi uzlabot veselību un
veiktsavuspējupaškontroli.

Pilnveidot fizisko sagatavotī•	
bu un dažādot treniņnodar
bības dažādu sporta veidu 
sportistiem.

NORISEunREZULTĀTUAPRĒĶINĀŠANA
Skrējienuseriālādalībniekiveicorganizatorupiedāvātu,betpašadalībniekabrī
viizvēlētu1km,2km,3km,5km,vaiarī8kmun10kmdistanciun,atbilstošiuz
rādītajamrezultātam,pēcpunktutabulāmsaņemattiecīguskaitupunktu.

DALĪBNIEKI
Seriālā tiekaicinātipiedalītiesdalībniekinoAlūksnes,Apes,Gulbenes,Balvu,
Smiltenesuncitiemnovadiem,gankāvispārizglītojošounsportaskoluaudzēk
ņi,sportaklubupārstāvji,ganindividuāliedalībnieki.Seriālānoteiktassekojošas
vecumaunmeistarībasgrupās:

1.  S10, V10  2006.g.dz.un jaun āki
2.  S12, V12  2004 -2005
3.  S14, V14  2002 - 2003
4.  S16, V16  2000 - 2001
5. S18, V18  1998 - 1999
5.  SM, VM*  (bez ve cu ma ie ro be žo ju ma)
6.  ST, VT *   (bez ve cu ma ie ro be žo ju ma)
7. S40, V40  1967 – 1976
8. S50, V50  1966.g.dz. un ve cā ki

Piezīme.
M*meistarībasgrupa(grupadalībniekiemar labusagatavotību,vaipēcbrīvas
izvēles);
T*tautasklase(grupaskriešanascienītājiem,iesācējiem)
Jauniešugrupāsvecākidalībniekinevarstartētjaunākāsvecumagrupās

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā laika fiksēšanas sistēma SPORT
IDENT.Artāspielietošanukatrsdalībniekstiksiepazīstinātspirmsstarta.

Dalībniekspiereģistrējotiessaņemelektroniskāsatzīmēšanāskartiņu,pēctam
sevbrīvi izvēlētā laikādodasskrējienadistancē,pirms tamnotīrot informāciju
(„Clearstacijā”)un„Startastacijā”aktivizējotelektroniskokartiņu.

Attiecīgagarumadistanceveicamapamarķētu1kmaplitikreizes,cikdalībnieks
irizvēlējiesskriet.Parveiktāsdistancespareizībuatbildpatsdalībnieks.Jadis
tancetiekveiktanepareizi,navelektroniskāsatzīmesnotrasesposma,rezultātu
nevērtē.Finišā rezultāts tiekfiksētspēcmērķa līnijasšķērsošanas (dalībnieks
ievietoelektroniskokartiņu„Finišastacijā”).Pēcfinišaatzīmēšanāskartiņajāno
dodfinišatiesnesimjūsulaikanolasīšanai.Neatgrieztasvainozaudētaselektro
niskāskartiņasgadījumādalībniekssedzrīkotājiemradušoszaudējumus35,00
EUR(trīsdesmitpiecieuro)apmērā.

Par veselības stāvokli atbildīgs pats dalībnieks, skolēniem līdz 18 gadu
vecumam–trenerisvaivecāks.

1. kār ta. 21.04.  
Starts skvē rā pirms til ta uz  
Pil ssa lu

2. kār ta. 28.04.  
Starts Mui žas par kā pie 
Eo la tem pļa

3. kār ta. 05.05.  
Starts Pil ssa las sta di onā  

 4. kār ta. 12.05. 
Starts Mui žas par kā, mar ķē
jums no Vē ja kal na ie las  

5. kār ta. 19.05.  
Starts pie Eo la tem pļa Mui
žas par kā

6. kār ta. 26.05.  
Starts Mui žas par kā,  
„Vē ji ņos”

RĪKOTĀJI
SacensībasorganizēAlūksnesnovada
pašvaldībasadarbībaar„ALŪKSNES”
vieglatlētikas un orientēšanās klubu
„ALŪKSNE”.Sacensībugalvenaisties
nesisVilnisVEĻĶERIS(29273114),dis
tances –UldisBERTUKS (26457571),
rezultāti–ViestursZAĶIS(26494522).

VIETAUNLAIKS
SkrējieninotiekceturtdienāsAlūksnes
parkā un Pilssalas stadionā pa mar
ķētu 1km distanci, atbilstoši sacensī
bu kalendāram. Katrā kārtā starts no
pulksten16:30līdz18:30.Finišuslēdz
pulksten19.


Sacensībāmparedzētivairākidažādasgrūtībasapļi,sk.shēmu:


