Saskaņots:
Riebiņu vidusskolas direktore I. Anspoka

Apstiprinu:
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs P. Rožinskis

„PAVASARA KROSS AR ANITU KAŽEMĀKU”
un
„5.Guntara Ormaņa piemiņas balvas” izcīņa ģimenēm
NOLIKUMS
1.Mērķi un uzdevumi:
 pievērst uzmanību sportam, kā aktīvās atpūtas veidam visai ģimenei;
 popularizēt skriešanas sporta veidu novada iedzīvotāju vidū;
 noskaidrot labākos skrējējus un aktīvākās ģimenes.
2.Vieta un laiks:
 Riebiņu vidusskola, 2019. gada 25. maijā plkst. 10:30.
3.Vadība:
 „Pavasara kross ar Anitu Kažemāku” (turpmāk – kross) tiek organizēts ar
Riebiņu novada domes atbalstu, sadarbībā ar Riebiņu vidusskolu.
Galvenais tiesnesis – Anita Siliņa.
4. Dalībnieki:
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Sacensībās drīkst piedalīties ikviens dalībnieks, kurš uzņemas atbildību par savu veselības
stāvokli skrējiena laikā

Vīrieši
2011. g. dz. un jaunāki
2008.-2010.g.dz.
2006.-2007.g.dz.
2003. – 2005. g.dz.
2000. – 2002. g.dz.
1980.– 1999. g.dz.
1960. – 1979. g.dz.
1959.g.dz. un vecāki

Distance
1ooo m
1ooo m
1ooo m
3ooo m
3ooo m
6ooo m
6ooo m
3ooo m

Sievietes
2011. g. dz. un jaunākas
2008.-2010.g.dz.
2006.-2007.g.dz.
2003. – 2005. g.dz.
2000. – 2002. g.dz.
1980.– 1999. g.dz.
1979.g.dz. un vecākas
Tautas klase

Distance
1ooo m
1ooo m
1ooo m
3ooo m
3ooo m
6ooom
3ooo m
3ooo m

5. Sacensību programmā:
 plkst. 10:00 – 10.30 numuru izsniegšana;
 plkst. 10:40 – 1ooo m. skrējiens pa Riebiņu ielām;
 plkst. 10:50 – 3ooo un 6ooo m skrējiens pa Riebiņu ielām:
 plkst. 11:40 – 12.30 ģimeņu orientēšanās ar velosipēdu pa Riebiņu ciemata
teritoriju, šautriņu mešana.
 plkst. 12.30 līdz 12.40 – atjaunojošās tējas un spēcinošas putras baudīšana;
 plkst. 12:45 – dalībnieku apbalvošana.
Krosa skrējiens notiek pa asfaltu, bruģi, lauku ceļiem un taciņām Riebiņu parka
teritorijā.
Ģimeņu orientēšanās ar velosipēdu pa Riebiņu ciemata teritoriju – Orientēšanās
vecuma grupas:
1. ģimene, kuras komandā vecākais bērns/i ir dzimis līdz 2002.g. un vecāki,
2. ģimene, kuras komandā vecākais bērns/i ir dzimis līdz 2007.g.un vecāki,
3. ģimene, kuras komandā vecākais bērns/i ir dzimis līdz 2012.g.un vecāki.
Ģimenes startēs no kopējā starta, bet pa dažādu maršrutu.

6. Apbalvošana:
 Krosā tiek apbalvoti pirmie trīs labāko rezultātu ieguvēji/as katrā vecuma grupā
ar medaļām un pārsteiguma balvām. Šautriņu mešana - veiklākie trīs vīrieši un
sievietes ar medaļām un pārsteiguma balvām. Orientēšanās trīs ģimenes katrā
vecuma grupā ar piemiņas balvām.
 Guntara Ormaņa piemiņas naudas balva – kuplākai, ātrākai un veiklākai
ģimenei orientēšanās ar velosipēdu.
7. Finansiālie noteikumi:
Ar pasākumu saistītie izdevumi (saskaņā ar izdevumu tāmi) tiek segti no
Riebiņu novada domes novada sporta pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma
un sponsoru finansējuma. G. Ormaņa naudas balvu nodrošina Ormaņu ģimene.
8. Speciālie noteikumi:
Skrējienā pa Riebiņu ielām dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli.
9. Pieteikšanās:
Sacensību dalībniekiem jāpiesakās līdz 23. maija plkst. 18.00 e-pastā
maritepoksane@inbox.lv. Uz individuālām sacensībām šautriņu mešanā un ģimeņu
orientēšanos piesakās uz vietas līdz plkst. 11:00.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas
datu apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un
videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos ar mērķi sporta
veida popularizēšana, audzēkņu sasniegumu atspoguļošana.
Sacensību organizators – Riebiņu novada dome sadarbībā ar Riebiņu
vidusskolu apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks
izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Riebiņu novada dome,
kontaktinformācija: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326.

