Vilkaču maratons 2019 nolikums
1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Veicināt skriešanas popularitāti kā veselīga un sportiska dzīves veida sastāvdaļu.
1.2. Celt maratonu skriešanas prestižu un dot iespēju Latvijas skrējējiem izbaudīt kalnu
skriešanu tepat Latvijā.
1.3. Ļaut skrējējiem pārbaudīt sava rakstura, gribasspēka un izturības lielumu.
1.4. Noteikt Vilkaču maratona uzvarētāju un finišētājus.

2. Laiks un vieta

2.1. Vilkaču maratons notiks 27. jūlijā 2019. gadā.
2.2. Vilkaču maratona sacensību centrs atradīsies Āžu kalna pakājē, Tukuma novads
[57.003415, 23.165153].
2.3. Vilkaču maratona sacensību centrs būs atvērts no 13:00.
2.4. Vilkaču maratona starta laiks ir 15:00.
2.5. Vilkaču maratonu organizē biedrība “Engures sportam.”

3. Trase

3.1. Vilkaču maratona (tupmāk maratons) trase atradīsies Āžu kalnā un tā apkārtnē un lielākoties
izmantos tur esošās takas un meža ceļus.
3.2. Maratona trases kopgarums ir 42195m.
3.3. Maratona trase sastāvēs no 13 vienādiem apļiem ar katra apļa garumu aptuveni 3246m.
3.4. Aplis tiek uzskatīts par pabeigtu, ja tiek šķērsota starpfiniša (starta/finiša) līnija.
3.5. Maratona trase segums ir aptuveni 25% meža ceļš, 10% aizaudzis meža ceļš, 45% meža
takas, 10% smilšainas takas, 10% cits segums.
3.6. Maratona trase ir marķēta ar virziena un brīdinājuma zīmēm, kā arī bīstamākos posmos ar
norobežojošiem elementiem.
3.7. Maratona trasē katra apļa sākumā atradīsies ūdens un ēdināšanas punkts.

4. Laika kontrole un kontrollaiks

4.1. Laiks maratona trasē tiek fiksēts ar bezkontakta laika mērīšanas sistēmu, uzsākot katru apli
un vairākās vietās trasē.
4.2. Maratonam ir noteikts kontrollaiks 7h (420 minūtes).
4.3. Galvenais tiesnesis diskvalificē dalībniekus, kas nav veikuši attiecīgu apļu skaitu noteiktā
laikā:
4.3.1. 5 apļi – 3h (180 minūtes)
4.3.2. 10 apļi – 5h30min (330 minūtes)
4.3.3. 13 apļi – 7h (420 minūtes)
4.4. Dalībnieki, kuri turpina distanci pēc diskvalifikācijas, netiek nodrošināti ar finiša laiku un
maratona organizatori neuzņemas atbildību par šo dalībnieku, kā arī var liegt dalību turpmākos
pasākumos.

5. Dalībnieki, reģistrācija, dalības maksa un dalības
pārnešana
5.1. Maratonam var reģistrēties ikviena pilnībā rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, kura
dzimusi nevēlāk par 2001.gada 27.jūlija.

5.2. Maratona organizators tikai nodrošina reģistrācijas vajadzībām nepieciešamo tehnisko
platformu un 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.
5.3. Piesakoties maratonam, dalībnieks apliecina, ka atļauj savu dalībnieka reģistrācijai
nepieciešamo datu apstrādi maratona organizētājiem.
5.4. Piesakoties maratonam, dalībnieki apliecina, ka neiebilst Vilkaču maratona laikā uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai maratona un citu organizētāja pasākumu mārketinga un reklāmas
aktivitātēm.
5.5. Maratonā dalībnieki startē vienā grupā, un atsevišķas dzimuma vai vecuma grupas netiek
noteiktas.
5.6. Maratona dalības maksa ir 25EUR.
5.7. Maratonam reģistrācija sāksies 4. februārī un beigsies 5. maijā.
5.8. Maratona organizators apturēs reģistrāciju, ja tiks sasniegts dalībnieku pieļaujamais limits.
5.8. Maratona dalības maksa nav pārnesama uz nākošo gadu un netiek atgriezta. Līdz
reģistrācijas beigām apmaksātu un apstiprinātu dalību var pārreģistrēt uz cita skrējēja vārdu ar
viņa piekrišanu

6. Rezultātu apkopošana un publicēšana

6.1. Maratona rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar vispārpieņemtiem standartiem, vietas piešķirot
pēc distancē pavadītā laika, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža
līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim.
6.2. Maratona pirmrezultāti tiek attēloti starta/finiša centrā.
6.3. Maratona oficiālie rezultāti ar papildus detalizāciju tiks publicēti maratona mājas lapā 24h
laikā pēc sacensību beigām.

7. Apbalvošana

7.1. Katrs kontrollaikā finišētājs saņem piemiņas velti un apliecinājumu par finišu Vilkaču
maratonā.
7.2. Maratona uzvarētājs balvā saņem 25% no reģistrēto dalībnieku dalības maksas.
7.3. Ja visi maratona dalībnieki tiek diskvalificēti, tad maratons paliek bez uzvarētāja.

8. Veselība un drošība

8.1. Reģistrējoties maratonam un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību
par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
8.2. Maratona organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības
traucējumiem maratona laikā.
8.3. Maratona starta/finiša centrā būs pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
8.4. Maratona dalībniekam lūdzot neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķa palīdzību,
jārespektē mediķu norādījumi par veselības stāvokļa atbilstību atlikušās distances veikšanai.
Pretējā gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts.
8.5. Maratona dalībniekus trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai skriešus.

9. Pretenzijas un diskvalifikācija

9.1. Pretenzijas tiek pieņemtas 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša vai diskvalifikācijas. Saņemtās
pretenzijas sacensību galvenais tiesnesis izskata nekavējoties.
9.2. Maratona galvenais tiesnesis var diskvalificēt dalībnieku par kontrollaika pārkāpšanu finišā vai
nolikumā noteiktajos apļu kontrollaikos, pēc neatliekamās medicīnas darbinieku ieteikuma,
nolikuma neievērošanu vai sevis, citu dalībnieku un maratona apkalpojošā personāla
apdraudēšanu.
9.3. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

