Valka-Valga četrcīņas II posma sacensības LatvijasIgaunijas skrējiens 2022

NOLIKUMS
I Mērķis
Veicināt fiziskās aktivitātes Igaunijas un Latvijas Republikas iedzīvotāju
vidū, padziļināt sadraudzības pilsētu iedzīvotāju labās kaimiņattiecības,
ar augsta līmeņa sacensībām fiksēt vietējās augstākās klases sportistu
sasniegumus.

II Starta laiki, distances un vieta
Sestdien, 2022. gada 23. aprīlī, plkst.12:00, reģistrācija no plkst.10:00
Starts un finišs Valkas-Valgas jaunajā centrā. Sacensības notiek divās
distancēs – 10 km (2 apļi) un 5 km (1 aplis)ar kopēju startu.
Bērnu skrējienu sākums plkst.11.00.

III Organizatori
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā.
Informāciju var saņemt pa tālruni: +371 29424580 - Māris Koops (sporta
speciālists Valkas pilsētā). Sacensības organizē Valgas sports, Valgas
pagasta pašvaldība, Valkas novada pašvaldība, Valgas apriņķa sporta
biedrība, biedrība “Atbalsts Valkai”. Sacensību galvenais tiesnesis –
Māris Koops.

IV DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĀCIJA
Dalības maksa samaksājot līdz 22.aprīlim 5 eiro, sacensību dienā 10 eiro,
to var samaksāt tikai ar pārskaitījumu uz kontu Biedrība "Atbalsts
Valkai", reģ.nr.40008063697, LV90UNLA0050001012299, AS "SEB Banka",
maksājuma mērķī norādot-Dalības maksa Valkas četrcīņai.

Saite uz reģistrāciju - https://forms.gle/kAWYpfdjQ3ASsJTJA

V Apbalvošana un vecuma grupas
Abu distanču uzvarētāji gan vīrieši, gan sievietes tiek apbalvoti ar
kausu, balvu un diplomu. Vecuma grupu uzvarētāji tiek apbalvoti ar balvu
un diplomu. Uzvarētāji var saņemt tikai vienu balvu.

Vecuma grupas:
Zēni un meitenes līdz 18 gadu vecumam;
Vīrieši un sievietes: M(v)18 un N(s)18(18-39);
Vīrieši un sievietes: M40 un N40 (40-54);
Vīrieši un sievietes M55 un N55 (55 un vecāki)

VI Drošība
Katrs dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu
atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai, kā arī
ievēro sacensību noteikumus un nolikumu. Sacensību organizatori neatbild
par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

VII Dalībnieku apkalpošana (serviss)
Serviss trasē – būs pieejams ūdens, mediķis trasē un finišā.
Visi dalībnieku rezultāti būs redzami tiešsaistē www.fotofiniss.lv, tiks
apkopoti un ievietoti http://www.valka.lv/sports sadaļā sports – rezultāti
un nolikumi.
Foto no sacensībām tiks ievietoti: www.valka.lv sadaļā foto. Sacensību
organizatori drīkst bez dalībnieku piekrišanas izmantot sacensību laikā
uzņemtās bildes, video un audio failus mārketinga aktivitātēs.

