RIMI RĪGAS MARATONS '2023
LATVIJAS ČEMPIONĀTS MARATONĀ '2023
LATVIJAS ČEMPIONĀTS JŪDZES SKRĒJIENĀ ‘2023
NOLIKUMS
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Veicināt veselīgu, sportisku un aktīvu dzīves veidu, vairojot skriešanas popularitāti un
radot Baltijas mērogā unikālu un ikvienam pieejamu skriešanas notikumu.
1.2. Sniegt nozīmīgu artavu Rīgas un Latvijas starptautiskās reputācijas veidošanā, ceļot Rimi
Rīgas maratona prestižu un starptautisko rangu, kā arī veicinot nozīmīgu starptautiskā
maraton-tūrisma plūsmu uz Rīgu un Latviju.
1.3. Radīt visaptverošu veselīga dzīvesveida platformu, vairojot skriešanas prieku bērnos un
jauniešos, iesaistot iesācējus un saliedējot uzņēmumu komandas un kolektīvus.
1.4. Noteikt labākos garo distanču skrējējus, kā arī noskaidrot Latvijas čempionus
pieaugušajiem maratona (42 195 m) un jūdzes (1 609 m) distancēs.
2. COVID-19 PANDĒMIJAS IETEKME UZ PASĀKUMU
2.1. 2023. gada Rimi Rīgas maratona Nolikums ir sagatavots ar pieņēmumu, ka pasākuma
norisi netraucēs būtiski ierobežojumi pilnīgai satiksmes slēgšanai trasē, skrējiena un
finiša norisei Rīgas pilsētā.
2.2. Ņemot vērā COVID-19 izplatības neprognozējamību, Rimi Rīgas maratons plānotajos
norises datumos var būt arī virtuāls un tiks pielāgots publisko pasākumu spēkā esošajiem
ierobežojumiem.
2.3. 2023. gada norises datumi var tik pārcelti, ja 2023. gada pavasarī būs spēkā publisko
pasākumu noteikumi, kas neļaus Rimi Rīgas maratonu realizēt pilnā apmērā.
3. LAIKS UN VIETA
3.1. Rimi Rīgas maratona notikumu programma aptver 2023. gada 6.-7. maiju.
3.2. 2023. gada 6. maijā Rimi Rīgas maratona Bērnu dienā dalībniekiem tiek piedāvātas
vairākas trases un distances – "Happy Mazuļiem" trase, "200 m", "400 m" un "DPD jūdze"
jeb 1,609 km (jūdzes) skrējiens.
3.3. 2023. gada 7. maijā Rimi Rīgas maratona dalībniekiem tiek piedāvātas 4 distances –
"Maratona", "Pusmaratona", "10 km" un "5 km". Precīzi starta laiki un norises
programma tiks izziņota līdz 2023. gada 31. martam.
4. ORGANIZATORI
4.1. Rimi Rīgas maratonu organizē SIA "Nords Event Communications", VRN 50003981501
(aģentūra "NECom") sadarbībā ar Rīgas domi.
4.2. Rimi Rīgas maratona galvenais partneris – Rimi.
4.3. Rimi Rīgas maratonam ir piešķirta Pasaules Vieglatlētikas asociācijas (World Athletics)
kvalitātes zīme (Road Races label).
4.4. Rimi Rīgas maratons 2023. gadā ir Latvijas čempionāts maratonā un Latvijas čempionāts
jūdzes skrējienā.
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5. DISTANCES UN LAIKA KONTROLE
5.1. Rimi Rīgas maratona trase atrodas Rīgas pilsētas centrā un ir mērīta saskaņā ar
Starptautiskās maratona un skriešanas asociācijas (AIMS) noteikumiem.
5.2. "Maratona" distances garums ir 42 195 m, "Pusmaratona" – 21 097,5 m, bet "10 km" un
"5 km" distanču precīzi garumi dalībniekiem tiek izziņoti, tuvojoties pasākumam.
Dalībniekiem būs pieejamas arī "DPD jūdze" (1609 m), "Happy Mazuļiem", "200 m" un
"400 m" distances.
5.3. Distanču kartes apskatāmas rimirigamarathon.com, bet organizatori patur tiesības
distances izvietojumu pilsētā mainīt, informējot dalībniekus.
5.4. Visām distancēm trases segums ir asfalts, lai gan iespējams arī bruģis (~95 % asfalts, ~5
% bruģis).
5.5. Sacensību laikā transporta kustība trasē tiek slēgta un kontrolēta ar Rīgas pilsētas
teritorijā atbildīgo dienestu palīdzību.
5.6. Maratona, pusmaratona, "10 km", "5 km" un "DPD jūdze" distancēs dalībnieka trasē
pavadītais laiks tiek fiksēts ar elektroniskās laika kontroles mikročipa palīdzību, kas
piestiprināts pie dalībnieka numura (noteikumus skatīt 14. punktu), bet Bērnu dienas
"Happy Mazuļiem" trases, “200 m” un “400 m” dalībnieki piedalās bez laika kontroles.
5.7. Laika limits "Maratona" distancei ir 6 stundas, "Pusmaratona" distancei - 3 stundas,
"10 km" distancei - 2 stundas, "5 km" distancei - 1 stunda 30 minūtes, bet "DPD jūdze"
1,609 km distancei - 30 minūtes.
6. STARTA ORGANIZĒŠANA
6.1. Rimi Rīgas maratona starta organizācijas noteikumi, t.sk., starta un finiša
epidemioloģiskās drošības noteikumi, iespējamās vakcinācijas un/vai Covid-19 testu
prasības, tiks izziņoti, tuvojoties pasākumam, informējot dalībniekus ar pasākuma
mājaslapas, Nolikuma un reģistrācijas formā norādītā e-pasta starpniecību.
6.2. Elites programmas nosacījumi un starta kārtība tiks izziņota līdz 2022. gada
31. decembrim.
7. DALĪBNIEKI
7.1. Maratonam (42 195 m) var reģistrēties ikviena pilnībā rīcībspējīga un tiesībspējīga
persona, kura dzimusi pirms 2005. gada 7. maija.
7.2. Pusmaratona, "10 km", "5 km" un "DPD jūdze" distancēm var reģistrēties ikviena pilnībā
rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, kā arī tikt reģistrēti ar nepārprotamu viņu
piekrišanu nepilngadīgi dalībnieki ar nosacījumu, ka reģistrāciju ir veikusi pilngadīga,
pilnībā rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, kura attiecībā uz nepilngadīgo (-iem) ir
uzņēmusies nodrošināt nepilngadīgā (-o) aprūpi un uzraudzību, kā arī uzņēmusies
atbildību par nepilngadīgo (-ajiem) Rimi Rīgas maratona laikā.
Rimi Rīgas maratona organizators tikai nodrošina reģistrācijas vajadzībām nepieciešamo
tehnisko platformu, alternatīvos reģistrācijas risinājumus un tālākas praktiskās darbības
līdz dalībnieku numuru saņemšanai, un organizators nav atbildīgs par tam nodoto datu
pareizības pārbaudi vai personu prettiesisku rīcību ar datu izmantošanu reģistrācijas
vajadzībām.
7.3. Bērnu dienas skriešanas distances ir sadalītas dažādās vecuma grupās – "Happy
Mazuļiem" trase no 0 līdz 3 gadiem, "200 m" no 3 līdz 8 gadiem, "400 m" no 5 līdz 12
gadiem. Dalībnieku reģistrācijas noteikumi Bērnu dienas skriešanas distancēm atrunāti
šī Nolikuma 12. sadaļā.
7.4. Maratona distancē dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās (vecums tiek noteikts uz
31.12.2023.):
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M 18-19
M 20-24
M 25-29
M 30-34
M 35-39
M 40-44
M 45-49
M 50-54
M 55-59
M 60-64
M 65-69
M 70-74
M 75-79
M 80-89
M 90-99

Vīrieši
2004.-2005.g.dz.
1999.-2003.g.dz.
1994.-1998.g.dz.
1989.-1993.g.dz.
1984.-1988.g.dz.
1979.-1983.g.dz.
1974.-1978.g.dz.
1969.-1973.g.dz.
1964.-1968.g.dz.
1959.-1963.g.dz.
1954.-1958.g.dz.
1949.-1953.g.dz.
1944.-1948.g.dz.
1934.-1943.g.dz.
1924.-1933.g.dz.

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

Sievietes
2004.-2005.g.dz.
1999.-2003.g.dz.
1994.-1998.g.dz.
1989.-1993.g.dz.
1984.-1988.g.dz.
1979.-1983.g.dz.
1974.-1978.g.dz.
1969.-1973.g.dz.
1964.-1968.g.dz.
1959.-1963.g.dz.
1954.-1958.g.dz.
1949.-1953.g.dz.
1944.-1948.g.dz.
1934.-1943.g.dz.
1924.-1933.g.dz.

7.5. Maratona distancē Latvijas čempionāta ieskaitē dalībnieki startē sekojošās vecuma
grupās (vecums tiek noteikts uz 31.12.2023.):
Vīrieši
Pieaugušie 2005. g.dz. un vecāki

Sievietes
Pieaugušie 2005. g.dz. un vecākas

7.6. Pusmaratona, "10 km", "5 km" un "DPD jūdze" distanču dalībnieki startē sekojošās
vecuma grupās (vecums tiek noteikts uz 31.12.2023.):
M 0-17
M 18-19
M 20-24
M 25-29
M 30-34
M 35-39
M 40-44
M 45-49
M 50-54
M 55-59
M 60-64
M 65-69
M 70-74
M 75-79
M 80-89
M 90-99

Vīrieši
2006.-2023.g.dz.
2004.-2005.g.dz.
1999.-2003.g.dz.
1994.-1998.g.dz.
1989.-1993.g.dz.
1984.-1988.g.dz.
1979.-1983.g.dz.
1974.-1978.g.dz.
1969.-1973.g.dz.
1964.-1968.g.dz.
1959.-1963.g.dz.
1954.-1958.g.dz.
1949.-1953.g.dz.
1944.-1948.g.dz.
1934.-1943.g.dz.
1924.-1933.g.dz.

Sievietes
F 0-17
2006.-2023.g.dz.
F 18-19 2004.-2005.g.dz.
F 20-24 1999.-2003.g.dz.
F 25-29 1994.-1998.g.dz.
F 30-34 1989.-1993.g.dz.
F 35-39 1984.-1988.g.dz.
F 40-44 1979.-1983.g.dz.
F 45-49 1974.-1978.g.dz.
F 50-54 1969.-1973.g.dz.
F 55-59 1964.-1968.g.dz.
F 60-64 1959.-1963.g.dz.
F 65-69 1954.-1958.g.dz.
F 70-74 1949.-1953.g.dz.
F 75-79 1944.-1948.g.dz.
F 80-89 1934.-1943.g.dz.
F 90-99 1924.-1933.g.dz.

7.7. Jūdzes distancē Latvijas čempionāta ieskaitē dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās :
Vīrieši
16+ vecuma grupa 2007. g.dz. un vecāki

Sievietes
16+ vecuma grupa 2007. g.dz. un vecākas

8. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA
8.1. Rimi Rīgas maratona Maratona, Pusmaratona un "10 km" distancēm reģistrācija tiek
atklāta 2022. gada 15. jūnijā. Reģistrācija "5 km" un "DPD jūdze" distancēm tiek atklāta
2022. gada 29. augustā.
8.2. Rimi Rīgas maratonam iespējams reģistrēties www.rimigamarathon.com līdz 2023. gada
6. maijam plkst. 20:00.
8.3. Reģistrāciju pasākumam var veikt dalībnieks personiski vai pilnībā rīcībspējīga un
tiesībspējīga komandas pilnvarota persona (kontaktpersona), ja tiek reģistrēta komanda.
Komandas pilnvarotā persona, reģistrējot komandas dalībniekus, apliecina, ka ir
informējusi katru reģistrēto dalībnieku par pasākuma Nolikumā minētajiem noteikumiem
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(iepazīstinot komandas dalībniekus ar Nolikumu), it īpaši tiem noteikumiem, kas attiecas
uz dalībnieku veselību un drošību (skatīt Nolikuma 18. punktu). Ja komandā ir
nepilngadīga persona, tad attiecināmi šī Nolikuma 7.1. punkta nosacījumi, tai skaitā par
nepilngadīgas personas aprūpi, uzraudzību un atbildību Rimi Rīgas maratona laikā.
8.4. Reģistrējoties Rimi Rīgas maratonam, par katru dalībnieku obligāti jānorāda šādi dati:
vārds, uzvārds; dzimšanas datums; telefona numurs; e-pasta adrese; valsts; rezidences
valsts; dzimums; izvēlētā distance; prognozējamais laiks (maratona un pusmaratona
distances dalībniekiem); komandas nosaukums, ja dalībnieks startē komandā. Uz
pārējiem reģistrācijas anketā minētajiem jautājumiem, dalībnieks var sniegt atbildes
izvēles kārtībā. Personas datu izmantošanu nosaka "Privātuma atruna", kas ir pieejama
www.rimirigamarathon.com. Reģistrējoties Rimi Rīgas maratonam, katrs dalībnieks ir
piekritis arī iepriekšējo gadu rezultātu un reģistrācijas datu turpmākai apstrādei.
8.5. Apliecinājumu par veiksmīgu reģistrāciju dalībnieks saņem reģistrācijas brīdī, savukārt
vēstuli ar piešķirto starta numuru un starta laiku katrs dalībnieks saņems pēc 2023. gada
31. marta uz savā pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi.
8.6. Visiem dalībniekiem, kas reģistrējas Rimi Rīgas maratonam līdz 2023. gada 1. martam,
reģistrējoties maratona, pusmaratona, "10 km" un "5 km" distancēm, tiek izgatavoti starta
numuri ar viņu vārdu un piešķirto starta numuru. "DPD jūdze" dalībniekiem starta numuri
tiek izgatavoti norādot tikai piešķirto starta numuru.
8.7. Reģistrēšanās pieteikumā pieļautās neprecizitātes, kas skar dzimšanas datumu,
komandas nosaukumu vai citas pārrakstīšanās kļūdas, iespējams veikt līdz 2023. gada
4. maijam, tās labojot savos reģistrācijas profilos vai aizpildot pieteikuma formu
www.rimirigamarathon.com. No 2023. gada 5. maija neprecizitātes labot nav iespējams.
8.8. Nosodot Krievijas agresiju Ukrainā, Krievijas un Baltkrievijas skrējējiem nav iespējams
reģistrēties dalībai Rimi Rīgas maratonā.
9. DALĪBAS MAKSA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
9.1. Dalības maksas "Maratona", "Pusmaratona", "10 km", "5 km" un "DPD jūdze" distancēm
mainās atkarībā no pieteikšanās brīža:
15.06.30.09.2022.
"DPD jūdze" 1,6 km

01.10.31.12.2022.

01.01.28.02.2023.

01.03.16.04.2023.

€5

17.04.04.05.2023.
€ 10

5 km

€ 12

€ 16

€ 19

€ 25

€29

10 km

€ 15

€ 21

€ 26

€ 30

€ 39

Pusmaratons

€ 25

€ 35

€ 45

€ 50

€ 59

Maratons

€ 37

€ 50

€ 59

€ 69

€ 79

Virtuālā dalība

€ 19

9.2. Visi dalībnieki, kuri dzimuši pirms 1953. gada 7. maija, piesakoties līdz 2022. gada
31. decembrim, var saņemt bezmaksas dalību. Atlaides kodu reģistrācijai dalībnieki var
saņemt, nosūtot pieprasījumu uz marathon@necom.lv, norādot savus dzimšanas datus un
plānoto distanci. Uz bezmaksas dalību pretendēt var arī Rimi Rīgas maratona Elites
programmas dalībnieki, kuru kvalifikācijas nosacījumi tiks publicēti Rimi Rīgas maratona
mājas lapā.
9.3. Iemaksātā dalības maksas netiek atgriezta.
9.4. Dalības maksas apmaksu var veikt:
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9.4.1. Veicot reģistrāciju oficiālajā mājaslapā, izmantojot maksājumiem internetā bankas
autorizētas maksājuma kartes (Maestro, MasterCard, Visa), no 2022. gada 15. jūnija
līdz 2023. gada 6. maija plkst. 20:00.
9.4.2. Maksājumi ar karti jāveic pieteikšanās brīdī pēc reģistrācijas datu ievadīšanas.
9.4.3. Veicot reģistrāciju oficiālajā mājaslapā, apmaksas veikšanai ir iespējams pieprasīt
rēķinu ar juridiskas vai fiziskas personas rekvizītiem. Elektroniski sagatavots rēķins
tiek sagatavots un nosūtīts 2 darba dienu laikā pēc komandas reģistrācijas
pabeigšanas, reģistrācijas brīdī norādītajai kontaktpersonai.
9.4.4. Rēķina sagatavošanai tiek piemērota komisijas maksa 4,84 EUR apmērā par katru
rēķinu.
9.4.5. Visi reģistrācijas dati par dalības un papildu pirkumiem, kas netiks apmaksāti 30
dienu laikā pēc datu ievadīšanas datu bāzē, tiks dzēsti automātiski, un reģistrāciju
nāksies veikt atkārtoti.
9.5. Ja komanda rēķina apmaksu nav veikusi līdz 2023. gada 4. maijam, komandas reģistrācija
tiks anulēta.
9.6. Samaksa par visām izmaiņām jāveic līdz 2022. gada 4. maijam, ar maksājuma karti vai
apmaksājot saņemtos rēķinus.
9.7. Startam Latvijas čempionātā maratonā un jūdzes distancē nav nepieciešama Latvijas
Vieglatlētikas savienības licence.
9.8. Latvijas Vieglatlētikas savienības licence nedod tiesības startēt Rimi Rīgas maratonā bez
dalības maksas.
10. DALĪBAS PĀRNEŠANA UN DISTANCES MAIŅA
10.1. Dalībnieki, kas veikuši apmaksu par dalību pasākumā, var nodot savu dalību citai personai
startam 2023. gada 6.-7. maijā, par to attiecīgi informējot organizatorus, aizpildot
pieteikuma anketu www.rimirigamarathon.com. Dalībnieka maiņa bez maksas iespējama
līdz 2023. gada 31. martam, savukārt no 1. aprīļa līdz 16. aprīlim maiņa tiek veikta par to
papildus piemaksājot 15,00 EUR. Sākot no 2023. gada 17. aprīļa dalības nodošana citai
personai nav iespējama.
10.2. Distances maiņu dalībnieki drīkst veikt ne vairāk kā vienu reizi. Distances maiņa notiek,
aizpildot pieteikuma formu rimirigamarathon.com.
10.3. Distances maiņu uz īsāku bez maksas iespējams veikt līdz 2023. gada 31. martam. Laika
posmā no 2023. gada 1. aprīļa līdz 16. aprīlim, par distances maiņu jāpiemaksā 15,00 EUR.
No 2023. gada 17. aprīļa distances maiņa nav iespējama.
10.4. 7. maija distanču maiņu uz garāku iespējams veikt līdz 2023. gada 16. aprīlim,
piemaksājot 25,00 EUR. Pāreja uz garāku iespējama no 5 km, 10 km un pusmaratona
distancēm. Pāreja uz garāku distanci iespējama tikai dalībniekiem, kas reģistrāciju un
apmaksu veikuši iepriekšējā dalības maksu cenas līmenī. Ja reģistrācija veikta spēkā
esošajā dalības maksu cenu līmenī, tad izvēlētajai distancei nepieciešams reģistrēties no
jauna.
10.5. Distances maiņa no "DPD jūdze" uz garāku distanci nav iespējama. Ja "DPD jūdze"
dalībnieks vēlas mainīt distanci, tad izvēlētajai distancei nepieciešams reģistrēties no
jauna.
10.6. No 2022. gada 15. jūnija līdz 2023. gada 16. aprīlim dalībniekiem ir iespēja iemaksāto
dalības maksu pārcelt reģistrācijai 2024. gada Rimi Rīgas maratonā, iemaksājot papildus
15,00 EUR. Sākot no 2023. gada 17. aprīļa dalības pārcelšana nav iespējama.
10.7. Komandas dalībnieku nomaiņa (vārdu aizstāšana ar citu) vienas distances ietvaros bez
maksas iespējama no 2022. gada 15. jūnija līdz 2023. gada 31. martam. No 2023. gada
1. aprīļa līdz 16. aprīlim komandas dalībnieku nomaiņu iespējams veikt, piemaksājot 15,00
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EUR par katru mainīto dalībnieku. Dalībnieka aizstāšana notiek, aizpildot pieprasījuma
anketu, kas pieejama www.rimirigamarathon.com. Sākot no 2023. gada 17. aprīļa,
dalībnieku maiņa nav iespējama.
11. STARTA NUMURU SAŅEMŠANA
11.1. Starta numurus ar mikročipiem dalībnieki saņems Rimi Rīgas maratona '2023 EXPO
2023. gada 5. un 6. maijā no plkst. 10:00 līdz 20:00, uzrādot apliecinājuma vēstuli ar
piešķirto starta numuru un personu apliecinošu dokumentu. Informācija par iespējamo
EXPO dalībniekiem tiks izsludināta, tuvojoties pasākumam.
11.2. Par Bērnu dienas distanču numuru saņemšanu, dalībnieki tiks informēti, uzsākot
reģistrāciju Bērnu dienai.
11.3. Dalībnieku numurus Latvijas reģionos (vismaz 50 km ārpus Rīgas) iespējams saņemt arī
kurjerpasta DPD pakomātu tīklā. Maksa par šādu pakalpojumu ir 5,- eur. Šāds
pakalpojums jāpiesaka reģistrācijas brīdī vai jāpievieno vēlāk līdz 2023. gada 16. aprīlim
savā reģistrācijas profilā.
11.4. Komandas pārstāvis var pieteikt savas komandas numuru sapakošanu un piegādi birojā
Latvijā ar DPD kurjerpasta starpniecību. Šāds pakalpojums jāpiesaka reģistrācijas brīdī
vai atsevišķi no 2023. gada 5. aprīļa līdz 25. aprīlim plkst. 23.59, aizpildot anketu, kas
pieejama www.rimirigamarathon.com. Maksa par pakalpojuma nodrošināšanu:
- Līdz 15 starta numuru piegāde 50,00 + PVN, t.i. 60,50 EUR.
- 16 – 50 starta numuru piegāde 75,00 + PVN, t.i. 90,75 EUR.
- 51 un lielāka skaita komandām starta numuru piegāde 100,00 + PVN, t.i. 121,00
EUR.
12. ĪPAŠĀ REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA BĒRNU DIENAS SKRIEŠANAS DISTANCĒM UN "DPD JŪDZE"
DISTANCEI
12.1. Dalībai
Bērnu
dienas
skriešanas
distancēs
iespējams
reģistrēties
www.rimirigamarathon.com:
12.1.1. "DPD jūdze" no 2022. gada 29. augusta līdz 5. maija plkst. 20:00 vai dalībnieku
limita sasniegšanai.
12.1.2. "Happy mazuļiem", "200 m" un "400 m" distancēm no 2023. gada 1. februāra līdz
5. maija plkst. 20:00 vai dalībnieku limita sasniegšanai.
12.2. Reģistrāciju (pieteikšanu) dalībai Bērnu dienas skriešanas distancēm var veikt tikai
pilngadīga un tiesībspējīga persona, kura attiecībā uz nepilngadīgo(-iem) ir uzņēmusies
nodrošināt nepilngadīgā(-o) aprūpi un uzraudzību, kā arī uzņēmusies atbildību par
nepilngadīgo(-ajiem) Rimi Rīgas maratona laikā.
12.3. Skriešanas trases ir sadalītas dažādās vecuma grupās – "Happy Mazuļiem" trase no 0 līdz
3 gadiem, "200 m" (3-8 g.v.) un "400 m" (5-12 g.v.). "DPD jūdze" distancē var piedalīties
ģimene bez vecuma ierobežojumiem ar nosacījumu, ka skrējienā arī piedalās vismaz viens
pilngadīgs, pilnībā rīcībspējīgs un tiesībspējīgs ģimenes loceklis.
12.4. Skriešanas distancēm "Happy Mazuļiem" trase, "200 m" un "400 m" bērnus no 0-12 gadu
vecumam iespējams reģistrēt bez maksas.
12.5. Dalībnieku limits skriešanas distancēm "Happy Mazuļiem" trase, "200 m", "400 m" tiks
izziņots līdz 2023. gada 1. aprīlim.
12.6. Katrs reģistrētais dalībnieks saņem unikālu starta numuru. "200 m" un "400 m"
dalībniekiem starta numuri ir identiski, dodot iespēju izlemt par bērnam piemērotāko
distanci pasākuma dienā. Katrs bērns saņem tikai vienu medaļu par dalību bezmaksas
distancēs.
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13. NUMURA PIESTIPRINĀŠANA UN LAIKA KONTROLES MIKROČIPU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
13.1. Laika kontroles mikročips ir piestiprināts dalībnieka numuram. Katrs mikročips ir
individuāls un derīgs tikai dalībniekam, kuram tas reģistrēts. Numuru un mikročipu
aizliegts samainīt, nodot citai personai vai pārdot.
13.2. Numura reversa pusē dalībniekiem vai pilngadīgajai personai, kura ir pieteikusi
nepilngadīgo, jāaizpilda informācija ar dalībnieka veselības stāvokļa datiem, kas domāti
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Par veselības datu aizpildīšanas
kārtību dalībnieki tiks informēti ar oficiālās mājaslapas starpniecību.
13.3. Atrodoties trasē, dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam dalībniekam priekšpusē
redzamā vietā. Dalībnieka numurs jāpiestiprina pilnā izmērā, nenolokot tā malas.
Numura malu nolocīšana var ietekmēt laika mikročipa rezultātu fiksēšanu.
13.4. Distances laikā jāievēro sacensību tiesnešu norādītais maršruts un distances koridors.
13.5. Sacensību tiesnešiem un viņu palīgiem ir tiesības izraidīt no sacensību trases, starta un
finiša zonas visus dalībniekus, kas trasē atrodas bez dalībnieka starta numura.
14. MANTU GLABĀTUVE PASĀKUMA LAIKĀ
14.1. Visiem Rimi Rīgas maratona dalībniekiem Maratona, Pusmaratona, "10 km" un "5 km"
distancēs, kuri reģistrējoties pauduši vēlmi pasākuma laikā nodot mantas, ir iespēja
izmantot oficiālo pasākuma Mantu glabātuvi. Jāņem vērā, ka Mantu glabātuve atsevišķām
distancēm var tikt atcelta, ja tas būs nepieciešams spēkā esošo publisko pasākumu
epidemioloģisko drošības normu nodrošināšanai.
14.2. Oficiālo pasākuma dalībnieka somu un uzlīmi ar starta numuru dalībnieki saņems kopā ar
dalībnieka numuru. Dalībnieka somu iespējams pieteikt reģistrācijas brīdī vai līdz
16. aprīlim savā dalībnieka reģistrācijas profilā.
14.3. Oficiālo somu skaita samazināšana ir daļa no Rimi Rīgas maratona ilgtspējas
programmas "Run for Future by Neste", kas tiek īstenota ar mērķi mazināt pasākuma
ietekmi uz vidi.
14.4. Mantu glabātuvē pieņem tikai organizatoru izsniegtās somas mantu glabāšanai.
Personīgās mantas, kas tiek nodotas citās somās, kas nav organizatoru nodrošinātās Rimi
Rīgas maratona oficiālās somas, netiek pieņemtas.
14.5. Mantu glabātuve pasākuma laikā atrodas Doma laukumā, un soma jānodod teltī, kas
numurēta ar dalībnieka starta numura pēdējo ciparu. Šajā teltī bez maksas var nodot un
pēc skrējiena saņemt atpakaļ savu Maratona oficiālo somu. Bez dalībnieka numura
uzrādīšanas Maratona soma netiek izsniegta.
15. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA
15.1. Sacensību rezultāti tiek apkopoti un vietas piešķirtas pēc distancē pavadītā laika, laika
skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša līnijas
šķērsošanas brīdim.
15.2. Laika kontroles mikročipa fiksētais laiks, kas parāda dalībnieka reālo distancē pavadīto
laiku no starta līnijas līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim, tiek publicēts un apkopots tikai
dalībnieku personīgai zināšanai.
15.3. Sākotnējie
sacensību
rezultāti
tiek
publicēti
pasākuma
mājaslapā
www.rimirigamarathon.com jau norises laikā – sākotnējie rezultāti tiek precizēti 2 stundu
laikā pēc pēdējā dalībnieka finiša katrā distancē. Piesakoties dalībai, dalībnieks vai
dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai,
sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem
saskaņā ar "Privātuma atrunu", kas ir pieejama Rimi Rīgas maratona mājaslapā
www.rimirigamarathon.com. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis
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šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu apstrādei Rimi Rīgas maratona
organizētājiem.
15.4. Piesakoties Rimi Rīgas maratonam, dalībnieki apliecina, ka piekrīt Rimi Rīgas maratona
laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai, saskaņā ar "Privātuma atrunu", kas ir
pieejama Rimi Rīgas maratona mājaslapā www.rimirigamarathon.com, Rimi Rīgas
maratona komunikācijā, kā arī mārketinga un reklāmas aktivitātēm pēc pasākuma. Rimi
Rīgas maratons ir publisks pasākums, kurā tiek akreditēti plašsaziņas līdzekļu, aģentūru
un Rimi Rīgas maratona partneru reportieri, fotogrāfi un operatori.
16. VIRTUĀLĀS SACENSĪBAS
16.1. Dalībnieki var izvēlēties piedalīties Rimi Rīgas maratonā tikai virtuāli, reģistrācijas brīdī
izvēloties dalību pasākuma virtuāli un norādot plānoto distanci.
16.2. Ja dalībnieks reģistrējies dalībai klātienes pasākumā, tad līdz 2023. gada 16. aprīlim
dalībnieks bez papildu maksas var mainīt dalību uz virtuālo skrējienu, aizpildot par to
pieteikumu www.rimirigamarathon.com. Savukārt no virtuālā dalības veida nav iespējams
pāriet uz klātienes dalību.
16.3. Par Virtuālo sacensību norisi un noteikumiem visi dalībnieki tiks informēti, sākot no
2023. gada 17. aprīļa.
16.4. Virtuālo sacensību rezultāts tiks ieskaitīts tikai gadījumā, ja dalībnieks ir izveidojis profilu
Rimi Rīgas maratona virtuālajā skriešanas klubā www.rimirigamarathonvc.com,
sasinhronizējis savu GPS lietotni ar klubu un reģistrējis Rimi Rīgas maratona virtuālajam
izaicinājumam pirms distances veikšanas.
16.5. Pēc pasākuma visu reģistrēto virtuālo skrējēju rezultāti tiks iekļauti oficiālajā Rimi Rīgas
maratona rezultātu sarakstā ar norādi, ka skrējiens veikts virtuāli.
16.6. Virtuālā skrējiena dalībnieki savu unikālo medaļu saņems pa pastu. Dalībnieki, kas
nedzīvo Latvijā uz Reģistrācijas profilā norādīto pasta adresi, savukārt Latvijā
dzīvojošajiem virtuālajiem dalībniekiem medaļas tiks nosūtītas uz DPD piegādes
punktiem.
17. APBALVOŠANA
17.1. Visu distanču uzvarētāji tiek noteikti, vietas piešķirot pēc distancē pavadītā laika, laika
skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša līnijas
šķērsošanas brīdim.
17.2. Maratona distancē uzvarētāji saņem naudas balvas, kuru apjoms tiks izziņots līdz
2023. gada 1. aprīlim.
17.3. Pusmaratona distancē uzvarētāji saņem naudas balvas, kuru apjoms tiks izziņots līdz
2023. gada 1. aprīlim.
17.4. No visām naudas balvām tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiek ieturēts iedzīvotāju
ienākuma nodoklis.
17.5. "10 km", "5 km" un "DPD jūdze" distancēs kopvērtējumā 1.-3. vietas ieguvējiem vīriešiem
un sievietēm – dāvanu kartes, diplomi un ziedi. Minēto distanču īpašās balvas tiks
paziņotas līdz 2023. gada 16. aprīlim.
17.6. Maratonā un jūdzes distancē ar Latvijas Vieglatlētikas savienības medaļām tiks apbalvoti
trīs labākie vīrieši un trīs labākās sievietes no Latvijas. Ātrākais vīrietis un ātrākā sieviete
no Latvijas izcīna Latvijas čempiona titulu maratonā vai jūdzes distancē.
17.7. Naudas balvas, dāvanu kartes un Latvijas čempionu titulus var saņemt tikai dalībnieki, kas
startēs sertificētajās pilsētvidē organizatoru iekārtotajās trasēs un tās netiek attiecinātas
uz virtuālo sacensību dalībniekiem.
17.8. Visi dalībnieki, kas iekļausies laika limitā, saņems piemiņas medaļas.

Papildināts: 31.08.2022.

8

17.9. Pasākuma sponsori un partneri var piešķirt pārsteiguma balvas noteiktās kategorijās.
Informācija par īpašajām balvām tiks publicēta pasākuma oficiālajā mājas lapā
www.rimirigamarathon.com ne vēlāk kā līdz 2023. gada 16. aprīlim.
18. VESELĪBA UN DROŠĪBA
18.1. Rimi Rīgas maratona norise 2023. gada 6.-7. maijā tiks organizēta atbilstoši spēkā
esošajiem tiesību aktiem par COVID-19 epidemioloģisko normu ievērošanu publiskajos
pasākumos, lai novērstu riskus dalībnieku veselībai. Pasākuma norise, starta, trases,
enerģijas punktu un finiša iekārtošana tiks veikta atbilstoši tiesību aktu un piemērojamo
vadlīniju prasībām.
18.2. Reģistrējoties Rimi Rīgas maratonam un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas
pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Ja distanci
veic nepilngadīga persona, tad persona, kura attiecībā uz nepilngadīgo(-iem) ir
uzņēmusies nodrošināt nepilngadīgā(-o) aprūpi un uzraudzību, kā arī uzņēmusies
atbildību par nepilngadīgo(-ajiem) Rimi Rīgas maratona laikā, ir atbildīga par šīs
nepilngadīgās personas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
18.3. Sacensību organizatori rekomendē ikvienu, jo īpaši maratona un pusmaratona distances
dalībnieku, konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības
stāvokli attiecīgās distances veikšanai.
18.4. Sacensību organizatori rekomendē maratona un pusmaratona distances dalībniekiem
uzsākt treniņus savlaicīgi, vismaz 12 līdz 16 nedēļas pirms pasākuma, un izturēties
atbildīgi par savu sagatavotību veikt izvēlēto distanci. Nepietiekamu treniņu gadījumā
aicinām līdz 2023. gada 16. aprīlim veikt distances nomaiņu uz īsāku (pārreģistrācijas
noteikumus skatīt 10. punktā).
18.5. Rimi Rīgas maratonā var piedalīties nūjotāji un dalībnieki var skriet ar bērnu ratiņiem,
taču, jāņem vērā katrā distancē noteiktais laika limits.
18.6. Rimi Rīgas maratona organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai
veselības traucējumiem, veicot Rimi Rīgas maratona distances.
18.7. Sacensību starta un finiša vietā, kā arī trasē būs pieejama neatliekamā medicīniskā
palīdzība. Dalībnieki aicināti iepazīties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
izvietojumu trases kartēs, kas būs publicētas Rimi Rīgas maratona mājas lapā. Ja
nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, dalībnieki var vērsties pēc palīdzības
pie enerģijas punktu darbiniekiem, kas sazināsies ar neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu.
18.8. Sacensību dalībniekam lūdzot neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu palīdzību
trasē, jārespektē mediķu norādījumi par veselības stāvokļa atbilstību atlikušās distances
veikšanai.
18.9. Pirms starta vai pēc finiša dalībniekiem var tikt veikta dopinga kontrole atbilstoši
Pasaules Vieglatlētikas asociācijas (World Athletics) un Starptautiskās Garo distanču un
maratona skrējienu asociācijas (AIMS) noteikumiem. Ja dopinga kontrole uzrāda pozitīvu
rezultātu, minētais dalībnieks tiek diskvalificēts. Ja tiek veikta dopinga kontrole, naudas
prēmijas maratona distances dalībniekiem netiek izmaksātas pirms oficiālo dopinga
kontroles testa rezultātu saņemšanas.
18.10. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem,
skrituļslidām vai skrejriteni, izņemot pavadošo velosipēdu eskortu līderu grupai katrā
distancē un citus ar organizatoriem saskaņotus marķētus velosipēdus. Velosipēdistiem,
kas atrodas trasē bez organizatoru marķējuma, var tikt izteikts Rīgas pilsētas
Pašvaldības policijas brīdinājums vai sastādīts protokols, nosakot administratīvo soda
naudu.
18.11. Dalībniekiem un līdzjutējiem nav atļauts ierasties uz pasākumu ar suņiem.
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18.12. Drošības nolūkā, pasākuma laikā atrodoties trasē, nedrīkst izmantot austiņas mūzikas
atskaņošanai.
19. DIKSVALIFIKĀCIJA
19.1. Maratona un pusmaratona pamatprincips ir godīga cīņa. Visi dalībnieki, kas tiks pieķerti
negodīgā cīņā un neveiks visu pilno distanci, tiks diskvalificēti. Pārbaudei par pamatu
kalpo starpfiniša un trases kontrolpunktos fiksētais laiks.
19.2. Par diskvalifikācijas pamatu var kalpot arī citu sacensību dalībnieku iesniegums, kas tiek
pārbaudīts pēc starpfinišos un trases kontrolpunktos fiksētajiem laikiem.
19.3. Dalībnieki var tik diskvalificēti arī citu Nolikumā iepriekš minēto iemeslu dēļ, tai skaitā,
ja persona startē ar citam dalībniekam reģistrētu starta numuru, saņemot pozitīvus
dopinga testa rezultātus, neievērojot tiesnešu norādījumus vai citu iemeslu dēļ.
20. PRETENZIJAS
20.1.

Pretenzijas veiktās distances sakarā tiek pieņemtas 2 stundu laikā pēc dalībnieka finiša.
Saņemtās pretenzijas sacensību galvenais tiesnesis izskata nekavējoties.

20.2.

Visas pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu
marathon@necom.lv 24 stundu laikā pēc to publicēšanas Rimi Rīgas maratona mājas
lapā. Pretenzijas tiek izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas.

21. INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU
21.1.

Visa dalībniekiem saistošā organizatoru informācija par Rimi Rīgas maratona norisi tiek
publicēta oficiālajā mājaslapā.

21.2.

Par aktualitātēm vai izmaiņām plānotajā pasākuma norisē organizatori iespēju robežās
informē ar publisku paziņojumu palīdzību, nosūtot to mediju pārstāvjiem, publicējot
attiecīgo informāciju savu sociālo tīklu kontos, kā arī nosūtot elektronisku apkārtrakstu
visiem 2023. gada reģistrētajiem dalībniekiem.

22. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
22.1.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā. Par Nolikumā
veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājaslapas starpniecību.

22.2.

Papildu informācija: www.rimirigamarathon.com vai elektroniski marathon@necom.lv
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