
1.Maija skrējiens “Lubānas džunglis” 

Lubānas nūjošanas čempionāts 

01.04.2017 

SACENSĪBU NOLIKUMS 

Mērķis un uzdevumi 

 Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 

 Veicināt skriešanas popularitāti kā veselīga un sportiska dzīves veida 

sastāvdaļu. 

 Popularizēt Lubānu kā veselīga dzīves veida pilsētu, izceļot galveno vērtību – 

Mežus. 

 Veidot unikālu, nebijušu, ikvienam pieejamu notikumu, kas saistīts ar veselīgu 

dzīves veidu. 

 Popularizēt nūjošanas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un 

uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās 

Organizators 

 Sacensības organizē Lubānas novada pašvaldība. 

Distances 

 7 km skrējiens. Starta/finiša zona atrodas dabas takas sākumā, Krasta ielas 

galā. Trase marķēta. Trases segums smiltis. Laika limits 2 stundas. 

 Bērnu 1 km skrējiens. Starta/finiša zona atrodas dabas takas sākumā, Krasta 

ielas galā. Majoru pludmalē.  Trase izvietota starta finiša zonā.  Startē bērni līdz 

14 gadu vecumam. Vecākiem sacensību laikā trasē atrasties ir aizliegts. 

 Nūjošana 7 km distance (tautas klase). Starta/finiša zona atrodas dabas takas 

sākumā, Krasta ielas galā. Majoru pludmalē. Trase marķēt , trases segums 100% 

smiltis. Dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē bez dalījuma vecuma 

grupās. Laika limits 2.5 stundas. 

Provizoriskā Sacensību programma 

 Sacensības notiek 2017. gada 1.  maijā Lubānā. 

 Starta/finiša zona atrodas dabas takas sākumā, Krasta ielas galā.  

9:30 Sākas reģistrācija un numuru izsniegšana 

11:00 Starts bērniem grupā līdz 14 gadiem 

11:30 Starts 14+ un nūjotājiem 

 

 



 

 

Apbalvošana paredzēta pēc katras distances finiša 

!!! Starta laiki var tikt nedaudz mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika 

apstākļiem, par to savlaicīgi paziņojot. 

  

Dalības maksa un reģistrācija 

Sacensībām nav piemērota dalības maksa. 

Iepriekšējā reģistrācija sacensībām beidzas 30. aprīlī plkst. 18:00. 

Reģistrēties iespējams marisvalainis@inbox.lv , vai telefoniski mob.26649344  

 

Vispārīgie noteikumi 

Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu 

atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. 

Piesakoties sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto 

fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm. 

Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību 

laikā, bet nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni sacensībās. 

Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu 

veikšanas noteiktajā limitā. 

Sacensību distances veikšanas laikā jāievēro tiesneša norādītais maršruts . 

Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts. 

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

sacensību nolikumā. 

Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu. 

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

sacensību dalībniekus un to rezultātus. 

Provizoriskie rezultāti tiks publicēti www.lubana.lv  

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju 

var saņemt pa tālruni 26649344.  

Sacensību sponsori: Lubānas novada pašvaldība, biedrība “Aborieši” Z/S VILCES, 

Lubānas vīnotava, biedrība “Aiviekstes ozoli” 
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