APSTIPRINU
Valkas novada domes priekšsēdētājs K.Albergs

NOLIKUMS
15. masu skrējienam VALGA – VALKA
Skrējiena mērėis ir popularizēt sportu starp abu valstu iedzīvotājiem.
Skrējiens notiks 2012. gada 07. s e p t e m b r ī.
1.-6. klašu skolēniem starts no plkst 15.00 Valgā Tartu ielā 68 ( pie
Valgas peldētavas glābšanas stacijas). Distances garums aptuveni 1250m .
Sacensību programma pielikumā.
1999.g.dzimušajiem un vecākiem starts plkst. 18.00 (pieValgas peldētavas
glābšanas stacijas) . Distances garums 4,5 km.
Dalībnieku reăistrācija Latvijas un Igaunijas pusēs atsevišėi. Dalībniekiem
no Latvijas jāreăistrējās līdz 5 septembrim pa e-pastu- nadezda.bluma@valka.lv, bet
sacensību dienā(samaksajot Ls2.-)no 16.30 līdz 17.30 pie glābšanas stacijasValgā,Tartu ielā 68. Reăistrējoties katrs dalībnieks saĦems numuru un čipu( kurš
jānodot pēc finiša sekretāriātā. Nozaudēšanas gadījumā būs jāsamaksa Ls15.-) .
Finišā būs 2 koridori – viens vīriešiem, otrs sievietēm. Finišā katrs dalībnieks
saĦems ieĦemtās vietas numuru, ar kuru piedalīsies izlozē.
Skolniekiem iepriekšējā reăistrācija notiek skolās. Skolām reăistrācijas lapas
1.-6.klašu grupai 1 eksemplārs jāiesniedz starta vietā 30 min. pirms starta,
Plkst. 17.50 visiem skrējiena dalībniekiem jāsapulcējas starta vietā
Pagājušā gada 1. – 3. vietu ieguvēji vīrieši un sievietes ieĦem vietas skrējiena
priekšgalā.
Skrējiens notiek pa apli. Vispirms tas virzās pa Pedeles upes krastu pāri Tartu
ielai, atkal pa Pedeles upes krastu(Latvijas pusē), Sēlijas, Rīgas ielām, pie tiesas
jāšėērso robeža un tālāk Igaunijas pusē pa Pedeles upes labo krastu līdz finišam
kreisajā krastā. Distances garums aptuveni 4500 m, (skatīt shēmu).
Skrējienā plkst.18.00 var piedalīties nūjotāji.
Skrējienā vērtēs
1.-3.klašu grupā, 2 kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl., 6.kl. grupā atsevišėi zēnus un
meitenes. 1.-3.vietu ieguvējus’apbalvos ar medaĜu un krekliĦu, 4.-6.vietu ar
krekliĦu, pārējiem saldumi.
Absolūtā vērtējumā 1999.g. dzimušos un vecākus 6 ātrākos vīriešus un 6
ātrākās sievietes apbalvos ar kreliĦiem un balvām, 7.-12.vietu ar krekliĦiem.
Pārējie sacensību dalībnieki, kas veikuši visu distanci izlozes kārtībā saĦems
šim skrējienam veltītos krekliĦus. Laimīgie numuri jau būs redzami finišā.
Kopskaitā izlozēs 100 balvas. Izloze notiks vīriešiem un sievietēm atsevišėi.
Laimīgais var būt ikviens.
Skrējiena finanses
proporcionāli izdevumiem.

veidojās no organizatoru atvēlētiem līdzekĜiem

Valkas novada domes sporta speciāliste

Nadežda Blūma – Tālr. +37129164340

SACENSĪBU PROGRAMMA
1.-6. KLAŠU GRUPAI.
Starts Valgā, Tartu ielā 68 ( pie Valgas peldētvas, Pedeles upes krastā )
15.00

1.-3.klašu meitenes

15.15

1.-3. klašu zēni

15.30

4 .klašu meitenes

15.40

4. klašu zēni

15.50

5. klašu meitenes

16.00

5 . klašu zēni

16.10

6. klašu meitenes

16.20

6. klašu zēni

DALĪBNIEKIEM PULCĒŠANĀS VIETĀ JĀBŪT 30 MIN.
PIRMS STARTA!

