
Vieglatlētikas skolas “Jūdze” rīkotās sacensības  

“Apkārt Zilajiem kalniem 2019” 

 

Vieta un laiks 

Starta laiks 19:00 

16., 23., 30. aprīlis;  

7., 14., 21., 28. maijs;  

4., 11. jūnijs;  

20., 27. augusts;  

3., 10., 17., 24. septembris  

Sacensību noslēguma kārta svētdien, 6. oktobrī, plkst. 10.00 - visi dalībnieki skrien 1 

lielo, 4km apli. 

Starts Ogrē, Zilo kalnu sākumā, netālu no Zilokalnu- Mālkalnes prospektu un Tīnūžu 

ielas krustojuma apļa.  

Sacensību reglaments 

Mērķis- iesaistīt Ogres iedzīvotājus veselīga dzīvesveida pasākumos un veicināt 

nodarbošanos ar visiem pieejamu sporta veidu..  

 Sacensību dalībnieki sacenšas individuāli dažādās vecuma grupās. Komandu 

cīņa notiek starp ģimeņu vai draugu komandām vismaz 3 cilvēku sastāvā. 

Sacensībās var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs. 

Vecuma grupas:  

Sievietes Vīrieši 

1. gr.  2009.g. dzim. un jaunākas 2. gr.  2009. g. dzim. un jaunāki 

3. gr.  2006.-2008. g.  4. gr.  2006.-2008. g.  

5. gr.  2002.-2005. g.  6. gr.  2002.-2005. g.  

7. gr.  1983.-2001. g.  8. gr.  1979.-2001. g.  

9. gr.  1974.-1982. g.  10. gr.  1969.-1978. g.  

11. gr.  1964.-1973. g.  12. gr.  1957.-1968. g.  

13. gr.  1963. g. dzim. un vecākas 14. gr.  1958. g. dzim. un vecāki 

 Katram sacensību dalībniekam ir jāpiedalās vismaz 10 skrējienos (pēc paša 

izvēles 2 km, 4 km vai 8 km distancēs, izņemot pēdējo kārtu- 1 lielais aplis). 

 Sacensību uzvarētāju nosaka pēc izcīnīto punktu summas 10 skrējienos no 16. 

Par 1. vietu katrā vecuma grupā tiek piešķirti 30 punkti, 2.v.-28 p., 3. v.-26.p., 

4. v.-25 p., 5. v.-24. p. utt.. Par augstvērtīgiem rezultātiem tiek piešķirti 

papildus punkti. 



 

 

 Komandu cīņā uzvarētāju nosaka pēc 3 dalībnieku 10 labāko rezultātu 

summas. 

Pieteikšanās un dalības maksa 

 Pieteikšanās starta vietā pusstundu pirms sacensību sākuma 

 Dalības maksa- pieaugušajiem 4 Eur par visiem skrējieniem, atsevišķi 1 Eur 

par katru skrējienu. Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam 2 Eur par 

visiem skrējieniem, atsevišķi 0,50 Eur par katru skrējienu. 

 Dalībniekiem ar Ogrēniša karti dalība bezmaksas. 

Apbalvošana 

 Kopvērtējuma pirmo 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar 

balvām un diplomiem. Atsevišķos posmos iespējamas papildus balvas pēc 

organizatoru ieskatiem. 

 Apbalvošana Kalna skrējienu posmos (Pavasara kalna skrējienā un Rudens 

kalna skrējienā) 

 


