
Apstiprinu: 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs P. Rožinskis 

 

 
 

„PAVASARA KROSS AR ANITU KAŽEMĀKU” 
 

NOLIKUMS 

1.Mērķi un uzdevumi: 

 Pievērst uzmanību sportam kā aktīvās atpūtas veidam; 

 Popularizēt skriešanas sporta veidu novada iedzīvotāju vidū; 

 Noskaidrot labākos skrējējus. 

2.Vieta un laiks: 

 Riebiņu vidusskola, 2015. gada 23. maijā plkst. 14:00. 

3.Vadība: 

 „Pavasara kross ar Anitu Kažemāku” (turpmāk – kross) tiek organizēts ar Riebiņu novada domes atbalstu, sadarbībā ar Riebiņu 

vidusskolu. Galvenais tiesnesis – Rolands Naglis (tālr. 65324378, mob. 26173320, e-pasts: rolands.naglis@riebini.lv). 

4.Dalībnieki: 

 Sacensībās drīkst piedalīties ikviens dalībnieks, kurš uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli skrējiena laikā  

 Krosā distances garums: 

o 1000 m (Mazais aplis); 

o 3000 m (Lielais aplis); 

o 6000 m (2 Lielie apļi). 
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Vīrieši Distance Sievietes Distance 

2007. gadā dzimušie un jaunāki; Mazais aplis 2007. gadā dzimušie un jaunāki; Mazais aplis 

2004. g.dz. – 2006. g. dz.; Mazais aplis 2004. g.dz. – 2006. g. dz.; Mazais aplis 

2001. g.dz. – 2003. g.dz.; Lielais aplis 2001. g.dz. – 2003. g.dz.; Mazais aplis 

1998. g. dz. – 2000. g.dz.; Lielais aplis 1998. g.dz. – 2000. g.dz.; Lielais aplis 

1996. g. dz. – 1997. g.dz.;  Lielais aplis 1996. g.dz. – 1997. g.dz.;  Lielais aplis 

1984. g.dz. – 1995. g.dz.; 2 Lielie apļi 1984. g.dz. – 1995. g.dz.; 2 Lielie apļi 

1974. g.dz. – 1983. g.dz.; 2 Lielie apļi 1974. g.dz. – 1983. g.dz.; 2 Lielie apļi 

1964. g.dz. – 1973. g.dz.; 2 Lielie apļi 1964. g.dz. – 1973. g.dz.; Lielais aplis 

1963. g. dz. un vecāki.  Lielais aplis 1963. g. dz. un vecāki.  Lielais aplis 

Tautas klase Lielais aplis Tautas klase Lielais aplis 

 

5. Sacensību programmā:  

 Plkst. 13:00 – 14.00 dalībnieku reģistrācija; 

 Plkst. 14:00 – skrējiens pa Riebiņu ielām; 

 No plkst. 14.45 – 15.30 – šautriņu mešana un basketbola soda metieni, kā arī atjaunojošās tējas un spēcinošas putras baudīšana; 

 No plkst. 16:00 – dalībnieku apbalvošana. 

6. Apbalvošana: 

 Krosā tiek apbalvoti pirmie trīs labāko rezultātu ieguvēji/as katrā vecuma grupā; 

 Pirmo triju vietu ieguvēji visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar medaļām un pārsteiguma balvām. 

7.Finansiālie noteikumi: 

Ar krosu saistītie izdevumi (saskaņā ar izdevumu tāmi) tiek segti no Riebiņu novada domes novada sporta pasākumu organizēšanai 

piešķirtā finansējuma un sponsoru finansējuma. 

8. Speciālie noteikumi: 

Skrējiena pa Riebiņu ielām dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. 

9. Pieteikšanās: 

Sacensību dalībniekiem jāpiesakās Riebiņu novada domē (Rolands Naglis, 26173320, rolands.naglis@riebini.lv) vai pusstundu pirms 

starta – Riebiņu vsk. sporta zālē. 
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