NOLIKUMS
Latvijas čempionāts krosā un Babītes novada atklātais rudens čempionāts krosā 19.10.2018.

1. Mērķis
1.1. Popularizēt krosa skriešanu kā aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu Babītes novadā, Pierīgā
un Latvijā.
1.2. Dot iespēju sacensību dalībniekiem iepazīties un sacensties specifiska reljefa distancē,
paaugstināt meistarību šajā skriešanas disciplīnā.
1.3. Papildināt dalībnieku pieredzi, iesaistīt skriešanā jaunus dalībniekus, atbalstītājus un skatītājus.
1.4. Noskaidrot spēcīgākos skrējējus dažādās distancēs un vecuma grupās gan Latvijā, gan Babītes
novada iedzīvotāju vidū.
1.5. Atlasīt labākos skrējējus dalībai Eiropas 2018.gada čempionātam krosā Nīderlandē.
2. Organizatori un vadība
2.1. Sacensības organizē Sporta klubs “Metroons” sadarbībā ar Babītes novada pašvaldībau un
Latvijas Vieglatlētikas savienību.
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis: Gatis Ratnieks
2.3. Sacensību sekretāre Ilze Klindžāne (tālr.nr. 27843615; e-pasts: ilze.klindzane@sportlat.lv)
2.4.Sacensību direktors Juris Beļinskis (tālr.nr. 29141260)
3. Vieta un laiks
3.1. Sacensības notiek Babītes novada Piņķos, pie Babītes vidusskolas (nokļūšana līdz sacensību
vietai no Rīgas ar 4. vai 32. autobusu līdz pieturai Piņķi, ar 43. autobusu līdz pieturai pagrieziens uz Piņķiem).
3.2. Sacensības norisinās piektdien, 19.10.2018. Precīza sacensību programma tiks publicēta līdz
17.oktobrim.

4. Sacensību dalībnieki, vecuma grupas un distances
4.1. Babītes novada atklātais rudens čempionāts krosā skolēniem.

Grupa

Dalībnieka dzimšanas
gads

Distances

1

1.- 2.kl meitenes

Meitenes 2010.-2011. dz.g.

0,3km (1x300m)

2

1.- 2 kl zēni

Zēni 2010.-2011. dz.g.

0,3km (1x300m)

3

3.- 4.kl meitenes

Meitenes 2008.-2009. dz.g.

0,5km (1x0,5km)

4

3.- 4 kl zēni

5

5.- 6.kl meitenes

6

5.- 6.kl zēni

7

7.- 9.kl meitenes

8

7.- 9.kl zēni

Zēni 2008.-2009. dz.g.

1 km (1x1km)

Meitenes 2006.-2007. dz.g.

1 km (1x1km)

Zēni 2006.-2007. dz.g.
Meitenes 2003.-2005. dz.g.

1,5 km (1x1,5km)
1,5 km (1x0,5+1x1km)

Zēni 2003.-2005. dz.g.

9

10.- 12.kl jaunietes Meitenes 2000.-2002. dz.g.

10

10.- 12.kl jaunieši

Zēni 2000.-2002. dz.g.

2 km (2x1km)
2 km (2x1km)
3 km (2x1,5km)

4.2.Babītes novada atklātais rudens čempionāts krosā pieaugušajiem.

Grupa

Dalībnieka dzimšanas
gads

Distances

1

S20

2000.-1989.

3 km (3x1km)

2

V20

2000.-1989.

4,5 km (3x1,5km)

3

S30

1979.-1988.

3 km (3x1km)

4

V30

1979.-1988.

4,5 km (3x1,5km)

5

S40

1969.-1978.

3 km (3x1km)

6

V40

1969.-1978.

4,5 km (3x1,5km)

7

S50

1959.-1968.

3 km (3x1km)

8

V50

1959.-1968.

4,5 km (3x1,5km)

9

S60

1949.-1958.

3 km (3x1km)

10

V60

1949.-1958.

4,5 km (3x1,5km)

4.3.Latvijas čempionāts krosā.

Grupa

Dalībnieka dzimšanas
gads

Distances

1

U18S

2001.-2002.

3 km (2x1,5km)

2

U20S

1999.-2000.

4,5 km (3x1,5km)

3

U23S

1996.-1998.

6 km (4x1,5 km)

4

S elite

1995.g.dz. un vecākas
sievietes

6 km (4x1,5 km)

5

U18V

2001.-2002.

3,5 km (1x0,5+2x1,5 km)

6

U20V

1999.-2000.

5 km (1x0,5+3x1,5 km)

7

U23V

1996.-1998.

8 km (1x0,5+5x1,5 km)

8

V elite

1994.g.dz. un vecāki
vīrieši

8 km (1x0,5+5x1,5 km)

5. Pieteikšanās
5.1. Dalībnieki piesakās elektroniski www.sportlat.lv vai sūtot pieteikuma anketu uz e-pastu
kaspars@balticevents.lv, līdz 13.10.2018 plkst. 20:00.
5.2. Dalībnieki, kuriem ir LVS licence, jāsūta pieteikuma anketa uz e-pastu kaspars@balticevents.lv,
līdz 13.10.2018 plkst. 20:00.
5.3. Pieteikties varēs arī sacensību dienā no plkst. 9:00-10:30, bet šajā gadījumā jāmaksā
paaugstināta dalības maksa un organizatori patur tiesības nenodrošināt pilnu servisu.
5.4. Numuru saņemšana sacensību dienā no plkst. 9:30 līdz 30 min pirms attiecīgās distances starta
laika.
6. Sacensību programma.
6.1. Sacensību programma tiks publicēta www.athletics.lv

7. Dalības maksa
7.1.Babītes novadā deklarētajiem skolēniem, piesakoties līdz 13.10.2018. plkst. 20:00 dalība bez
maksas.
7.2. Babītes novadā deklarētajiem pieaugušajiem, piesakoties līdz 13.10.2018. plkst. 20:00 dalības
maksa EUR 3,00
7.3. Skolēniem, kuri nav deklarēti Babītes novadā, piesakoties līdz 13.10.2018. plkst. 20:00 dalības
maksa EUR 2,00

7.4.Pieaugušajiem, kuri nav deklarēti Babītes novadā, piesakoties elektroniski līdz 13.10.2018. plkst.
20:00 dalības maksa EUR 5,00
7.5. Piesakoties sacensību dienā – EUR 5,00 (visiem dalībniekiem). Dalības maksa tiek iekasēta
sacensību dienā pie reģistrēšanās. Uz reģistrāciju jāierodas savlaicīgi.
7.6. Dalībniekiem, kuriem ir LVS licence piesakoties līdz 13.10.2018. pl. 20:00 dalība bez maksas.
8. Vērtēšana un apbalvošana
8.1. Uzvarētājus nosaka atbilstoši IAAF vieglatlētikas sacensību noteikumiem.
8.2. Sacensības ir individuālas un komandu.
8.3. Babītes novada atklātajā rudens čempionātā krosā skolēniem tiek apbalvoti 3 ātrākie zēni
un 3 ātrākās meitenes, katrā klašu grupā.
8.4. Babītes novada atklātajā rudens čempionātā krosā pieaugušajiem tiek apbalvoti 3 ātrākie
vīrieši un 3 ātrākās sievietes, katrā vecuma grupā.
8.5. Latvijas čempionātā krosā tiek apbalvoti 3 ātrākie vīrieši un 3 ātrākās sievietes, katrā
vecuma grupā.
8.6. Komandu cīņā, Babītes novada atklātā rudens čempionāta krosā ietvaros, tiek apbalvotas 3
komandas - kuplākā klase, kuplākā skola un kuplākais kolektīvs (Sporta klubs, darba kolektīvs
vai draugu grupa, kuri pieteikušies zem viena nosaukuma)
8.7. Komandu vērtējumā Latvijas čempionāta distancēs tiek ņemti vērā sporta kluba, sporta skolas
vai komandas (dalībnieki, startējošie ar vienu komandas nosaukumu) 3 labāko komandas
dalībnieku uzrādītie rezultāti (U18, U20, U23 grupā vai Elites grupā), atsevišķi vīriešu, atsevišķi
sieviešu konkurencē, bet komandā drīkst pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu.
8.8. Sacensību uzvarētājiem un godalgoto vietu ieguvējiem uz apbalvošanu jāierodas komandas
sporta formā, neierodoties uz apbalvošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
9. Īpašie noteikumi
9.1. Par nepilngadīgo sacensību dalībnieku veselības stāvokli un sagatavotību konkrētās distances
veikšanai sacensību laikā atbildīgi ir vecāki vai dalībnieku pieteikusī organizācija, kuri to
apliecina piesakoties sacensībām.
9.2. Pilngadīgie sacensību dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli un sagatavotību
konkrētās distances veikšanai.
9.3. Ja dalībnieks neievēro konkrētās distances maršrutu, viņš tiek diskvalificēts.
9.4. Jebkuri protesti tiek izskatīti saskaņā ar IAAF sacensību noteikumu 146. punktu.
9.5. Protesta iesniegšanas gadījumā, komandas pārstāvim tas rakstiskā formā, kopā ar ķīlas naudu
EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) apmērā, jāiesniedz sacensību referi, vai sacensību galvenajam

tiesnesim, kurš vienpersoniski izšķir visus iesniegtos protestus un strīdus, kuri iesniedzami
rakstiski un ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas. Iesniedzējam negatīva lēmuma
gadījumā ķīlas nauda netiek atgriezta.
9.6. Sacensību programma var tikt mainīta pēc oficiālā pieteikšanās laika beigām. Informāciju par
sacensību programmas izmaiņām skatīt www.athletics.lv
9.7. Medicīniskā palīdzība - sacensību centrā.
9.8. Naktsmītnes, ja tādas nepieciešamas, nodrošina organizācija, kas piesaka dalībnieku sacensībām
10. Uzmanību!
10.1. Par nepilngadīgo sacensību dalībnieku veselības stāvokli un sagatavotību konkrētās distances
veikšanai sacensību laikā atbildīgi ir vecāki vai dalībnieku pieteikusī organizācija, kuri to
apliecina piesakoties sacensībām.
10.2. Sacensību dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu
izturēties pret apkārtējo vidi un sacensību aprīkojumu.
10.3. Visi sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem,
kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
10.4. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas
organizatoriem vai citām pasākumu organizēšanā iesaistītajām personām pēc iespējama nelaimes
gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
10.5. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus
no personīgās atbildības!
10.6. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki ļauj izmantot foto un video materiālus, savām
vajadzībām, atbilstoši Latvijas republikas likumdošanai.

