RIMI RĪGAS MARATONS '2020
LATVIJAS SKOLU KAUSS
NOLIKUMS
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt skriešanu jauniešu vidū un rosināt interesi par veselīgu un sportisku
dzīvesveidu.
1.2. Atvieglot iespēju skolu jauniešiem piedalīties lielākajā Latvijas sporta un aktīvās atpūtas
pasākumā.
2. COVID-19 PANDĒMIJAS UN ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS VALSTĪ IETEKME UZ
PASĀKUMU
2.1. Rimi Rīgas maratona norise 2020. gadā sākotnēji bija plānota 16.-17. maijā. Ņemot vērā
Latvijas Republikas Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju valstī sākot ar 2020. gada
13. martu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ Rimi Rīgas maratons tika atlikts uz laiku, lai
Latvija un pasaule tiktu galā ar COVID-19 izplatības radīto situāciju.
2.2. Rimi Rīgas maratonam 2020. gadā ir noteikti jauni norises datumi: 10.-11. oktobrī, kad tiek
prognozēta situācijas normalizācija un maratonam līdzvērtīgu publisko pasākumu
iespējamība.
2.3. 2020. gada Rimi Rīgas maratona Latvijas Skolu kausa Nolikums pašlaik ir sagatavots ar
pieņēmumu, ka pasākuma norisi netraucēs būtiski ierobežojumi pilnīgai satiksmes slēgšanai
trasē un vienlaicīgai masu starta, skrējiena un finiša norisei Rīgas pilsētā.
2.4. Ņemot vērā COVID-19 izplatības neprognozējamību, Rimi Rīgas maratons jaunajos norises
datumos var būt arī virtuāls un pielāgots publisko pasākumu ierobežojumiem gadījumā, ja
noteiktie publisko pasākumu ierobežojumi joprojām būs spēkā vai netiks savlaicīgi atcelti
pirms Rimi Rīgas maratona norises.
2.5. Par precīzu pasākuma norisi 2020. gadam reģistrētie dalībnieki tiks informēti sagatavošanās
procesā, bet ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms pasākuma norises. Visa aktuālā informācija tiks
ietverta jaunākā Rimi Rīgas maratona Nolikuma versijā un publicēta pasākuma oficiālajā
mājas lapā.
3. LAIKS UN VIETA
3.1. Rimi Rīgas maratons notiek 2020. gada 10.-11. oktobrī Rīgā. Sacensību starta un finiša
vieta – 11.novembra krastmala.
3.2. Starta laiks 4,2 km jeb Rimi Rīgas maratona Bērnu dienas Ģimeņu skrējiena distancei –
2020. gada 10. oktobris plkst. 14.00 (starta laiks tiks precizēts līdz 11. septembrim).
3.3. Starta laiks 5,5 km distancei – 2020. gada 11. oktobrī plkst. 14.00 (1. vilnis) un plkst. 14.15
(2.vilnis).
4. ORGANIZATORI
4.1. Sacensības organizē aģentūra "Nords Event Communications" sadarbībā ar Rīgas domi.
4.2. Latvijas Skolu kausu organizēšanā iesaistīti: aģentūra "Nords Event Communications",
Rīgas dome, Latvijas Sporta federāciju padome un Latvijas Vieglatlētikas savienība.
5. DISTANCES UN LAIKA KONTROLE
5.1. Trases atrodas Rīgas pilsētā. 10. oktobrī Latvijas Skolu kausa dalībnieki var piedalīties 4,2
km distancē. 11. oktobrī Latvijas Skolu kausa dalībnieki var piedalīties 5,5 km distancē.
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5.2. Sacensību laikā transporta kustība trasē būs slēgta un tiks kontrolēta ar Rīgas pilsētas
teritorijā atbildīgo dienestu palīdzību.
5.3. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām
u.tml.
5.4. Trases shēmas apskatāmas Rimi Rīgas maratona mājaslapā www.rimirigamarathon.com
5.5. Distances laikā jāievēro sacensību tiesnešu norādītais maršruts. Par sacensību distances vai
tiesnešu norādījumu neievērošanu, dalībnieks tiks diskvalificēts.
5.6. Laika limits 4,2 km distancei ir 1 stunda. Laika limits 5,5 km distancei ir 1 stunda 30
minūtes.
5.7. Laiks tiks fiksēts ar elektroniskās laika kontroles mikročipu palīdzību.

6. DALĪBNIEKI UN SKOLU KOMANDAS
6.1. 4,2 km un 5,5 km distancēs var piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma.
6.2. 4,2 km distancē dalībnieki tiek vērtēti pa dzimumiem bez vecuma grupām.
6.3. 5,5 km distances dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās (vecums tiek noteikts uz
31.12.2020.):

VMJ
VM 18-19
VM 20-24
VM 25-29
VM 30-34
VM 35-39
VM 40-44
VM 45-49
VM 50-54
VM 55-59
VM 60-64
VM 65-69
VM 70-74
VM 75-79
VM 80-89
VM 90-99

Vīrieši
2003.-2020.g.dz.
2001.-2002.g.dz.
1996.-2000.g.dz.
1991.-1995.g.dz.
1986.-1990.g.dz.
1981.-1985.g.dz.
1976.-1980.g.dz.
1971.-1975.g.dz.
1966.-1970.g.dz.
1961.-1965.g.dz.
1956.-1960.g.dz.
1951.-1955.g.dz.
1946.-1950.g.dz.
1941.-1945.g.dz.
1931.-1940.g.dz.
1921.-1930.g.dz.

Sievietes
SMJ
2003.-2020.g.dz
SM 18-19 2001.-2002.g.dz.
SM 20-24 1996.-2000.g.dz.
SM 25-29 1991.-1995.g.dz.
SM 30-34 1986.-1990.g.dz.
SM 35-39 1981.-1985.g.dz.
SM 40-44 1976.-1980.g.dz.
SM 40-49 1971.-1975.g.dz.
SM 50-54 1966.-1970.g.dz.
SM 55-59 1961.-1965.g.dz.
SM 60-64 1956.-1960.g.dz.
SM 65-69 1951.-1955.g.dz.
SM 70-74 1946.-1950.g.dz.
SM 75-79 1941.-1945.g.dz.
SM 80-89 1931.-1940.g.dz.
SM 90-99 1921.-1930.g.dz.

6.4. Sacensībās katra izglītības iestāde (t.sk. vispārizglītojošās skolas, speciālās skolas, sporta
skolas un interešu izglītības iestādes) startē kā viena komanda. Dalībnieki var tikt pieteikti
kopīgi visai izglītības iestādei. Minimālais dalībnieku skaits komandā ir 10 personas.
6.5. Komandas sastāvā piesaka attiecīgās skolas audzēkņus un pedagogu, proporcionāli uz
katriem 10 audzēkņiem vidēji piesakot ne vairāk kā 1 pieaugušo. Izņēmuma situācija var
tikt piemērota mācību iestādēm, kas strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.
6.6. Skolas komandai obligāti jāstartē zem savas skolas nosaukuma.
7. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA
7.1. Skolas un/ vai klases komanda var reģistrēties sacensībām, piesakoties pie pasākuma
organizatoriem:
7.1.1. Piesakoties skolas komandai, nepieciešams precīzi zināt komandas dalībnieku skaitu.
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7.1.2. Skolu komanda piesakās elektroniski aizpildot www.rimirigamarathon.com pieejamu
anketu, norādot šādu informāciju: skolas nosaukums, dalībnieku skaits komandā,
kontaktpersonas vārds, uzvārds, kontakti saziņai, rekvizīti apmaksas veikšanai un
pieteikuma formas aizpildīšanas veids (kontaktpersona vēlas ievadīt visus datus pati
vai vēlas pieejas kodus, lai dalībniekus reģistrētu vecāki vai pilngadīgi aizbildņi).
7.1.3. Pēc anketas aizpildīšanas, komandas kontaktpersona 1 darba dienas laikā saņems
informāciju par pieteikšanās kārtību un pieteikšanās termiņu.
7.1.4. Pēc skolas pieteikuma saņemšanas, organizatori 2 darba dienu laikā sagatavos un
nosūtīs rēķinu par dalību sacensībās. Rēķina apmaksas termiņš – 5 darba dienas. Pēc
rēķina apmaksas, reģistrēto dalībnieku vārdi parādīsies oficiālajā Rimi Rīgas maratona
dalībnieku sarakstā.
7.1.5. Ja rēķina apmaksa netiks veikta 5 darba dienu laikā, tad rēķins var tikt anulēts un
komandas reģistrācija jāveic atkārtoti.
7.2. Dalībnieku limits:
7.2.1. Latvijas skolu kausa izcīņā no Rīgas skolām tiks reģistrēti 2 500 dalībnieki.
Sasniedzot 2 500 Rīgas skolu dalībnieku skaitu, Rīgas skolēnu reģistrēšanās Latvijas
Skolu kausam tiek pārtraukta.
7.2.2. Latvijas skolu kausa izcīņā no Latvijas skolām tiks reģistrēti 2 500 dalībnieki.
Sasniedzot 2 500 Latvijas skolu dalībnieku skaitu, Latvijas reģionu skolēnu
reģistrēšanās Latvijas Skolu kausam tiek pārtraukta.
7.3. Reģistrācija skolu komandām par īpašo dalības maksu notiek no 26. februāra – 13. martam
un no 1. septembra – 30. septembrim.
7.4. Laika periodā no 26. februāra – 13. martam reģistrētie dalībnieku saraksti tiks precizēti
laika periodā no 1. septembra – 30. Septembrim, sazinoties ar katru skolu atsevišķi.
7.5. Pēc 2 500 no Rīgas un 2 500 no Latvijas reģioniem dalībnieku limita sasniegšanas
sacensībām iespējams pieteikties tikai vispārīgā kārtībā, reģistrējoties Rimi Rīgas maratona
mājas lapā.
7.6. Katram dalībniekam tiek piešķirts individuālais starta numurs. Dalībnieku sarakstā blakus
vārdam un uzvārdam katram skolu komandu dalībniekam tiek norādīts arī pārstāvētās
skolas nosaukums.
7.7. Starta numuru nav iespējams nodot citai personai.
8. DALĪBAS MAKSA SKOLU KOMANDĀM:
8.1. Skolu komandām par reģistrāciju sacensībām par katru pieteikto personu jāsedz dalības
maksa 1,50 EUR.
8.2. Dalības maksā ietilpst trases nodrošināšana, dalībnieka numurs ar mikročipu, sacensību
piemiņas medaļa un citas pārsteiguma balvas, ūdens finišā, neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana un citu atbilstošu pakalpojumu sniegšana sacensību dienā.
8.3. Ja dalībnieks atsauc savu dalību, iemaksātā dalības maksas netiek atdota.
9. NUMURU UN ČIPU SAŅEMŠANA
9.1. Numurus ar čipiem komandas varēs saņems ar DPD kurjerpasta starpniecību laika periodā
no 28. septembra līdz 8. oktobrim.
9.2. Pasta adrese jānorāda pieteikuma anketā.
10. NUMURA UN MIKROČIPA PIESTIPRINĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI
10.1.
Dalībnieka numurs vienlaicīgi ar jau pie numura piestiprinātu elektroniskās laika
kontroles mikročipu tiks nosūtīts visiem dalībniekiem uz norādīto adresi.
10.2.
Dalībnieka numurs jāpiestiprina dalībniekam priekšpusē redzamā vietā.
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10.3.
Katrs numurs ar čipu ir individuāls un derīgs tikai dalībniekam, kuram tas reģistrēts.
To nekādā veidā nedrīkst mainīt vai nodot citai personai.
11. APBALVOŠANA
11.1. Visi dalībnieki, kas iekļausies laika limitā, saņems sacensību piemiņas medaļas.
11.2. Latvijas Skolu kauss tiks izcīnīts starp skolu komandām, no kurām finišēs ne mazāk kā 20
dalībnieki. Komandai summēs 20 labākās savā vecuma grupā izcīnītās vietas, ņemot vērā
abu dzimumu visas vecuma grupas. Vienādas kopsummas rezultāta gadījumā, augstāk
vērtēs skolu ar augstvērtīgāku dalībnieku izcīnīto vietu.
11.3. Latvijas Skolu kauss un komandu TOP tiek veidots atsevišķi 4,2 km distancei un 5,5 km
distancei.
11.4. Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiks apbalvotas mēneša laikā pēc pasākuma.
11.5. Tiks pasniegtas veicināšanas balvas 3 aktīvākajiem skolotājiem (500,- EUR, 300,- EUR,
200,- EUR). Veicināšanas balvas tiks piešķirtas pēc šādas formulas: 40% par skolas
komandas sasniegtajiem rezultātiem, 20% par finišējušo dalībnieku skaitu un 40% par
finišējušo dalībnieku skaitu no skolas skolēnu īpatsvara. Prēmiju kritēriji var tikt mainīti, ja
Rimi Rīgas maratons notiks virtuāli.
12. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA
12.1. Pēc sacensībām kopējos sacensību rezultātos katram dalībniekam tiek parādīts viņa
individuālais distances veikšanas laiks.
12.2. Pirmējie sacensību individuālie rezultāti būs pieejami sacensību dienā un būs aplūkojami
oficiālajā Rimi Rīgas maratona Interneta lapā www.rimirigamarathon.com.
12.3. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai Rimi Rīgas maratona mārketinga aktivitātēm.
13. VESELĪBA UN DROŠĪBA
13.1. Sacensību starta un finiša vietā, kā arī trasē būs pieejama neatliekamā medicīniskā
palīdzība. Dalībnieki aicināti iepazīties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
izvietojumu kartēs, kas ir pieejamas Rimi Rīgas maratona mājas lapā un sacensību
norises vietā.
13.2. Par veselības stāvokli un dalībnieka sagatavotību distances veikšanai atbildību uzņemas
attiecīgā izglītības iestāde, kas dalībniekus pieteikusi.
13.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības
traucējumiem sacensību laikā.
13.4. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai
skrituļslidām, izņemot trases direktora akceptēto pavadošo velosipēdu eskortu līderu
grupai katrā distancē.
13.5. Rimi Rīgas maratona oficiālais apdrošināšanas partneris kompānija Gjensidige Latvija
nodrošina nelaimes gadījumu apdrošināšanu visiem 5 000 Latvijas Skolu kausa
dalībniekiem Rimi Rīgas maratona laikā no starta līnijas līdz finiša līnijas šķērsošanai. Ja
iestājas nelaimes gadījums, atlīdzības saņemšanai Latvijas Skolu kausa dalībnieki sazinās
ar Gjensidige Latvija, atsaucoties uz Latvijas Skolu kausa Nelaimes gadījumu
apdrošināšanas polises numuru, kas tiek paziņots visiem skolotājiem pirms Rimi Rīgas
maratona.
14. PRETENZIJAS
14.1. Pretenzijas tiek pieņemtas 2 stundu laikā pēc dalībnieka finiša. Saņemtās pretenzijas tiek
izskatītas nekavējoties.
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14.2. Visas pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas rakstveidā 24 stundu laikā pēc to
publicēšanas Rimi Rīgas maratona mājas lapā. Pretenzijas tiks izskatītas 7 dienu laikā
pēc to saņemšanas.
15. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
15.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.
15.2. Papildus informāciju var saņemt elektroniski marathon@necom.lv.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Latvijas Sporta federāciju padome
Aģentūra "Nords Event Communications”
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