
Aglonas novada atklāto nūjošanas sacensību 2018 

  

Nolikums 

 
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1. Veicināt veselīgu un sportisku dzīvesveidu; 

1.2. Popularizēt nūjošanu, kā  prestižu un atpazīstamu Aglonas novadā; 

1.3. Noskaidrot Aglonas novada labākos nūjotājus: 

1.4. Veikt atlasi Aglonas novada nūjošanas komandai. 

2. LAIKS UN VIETA 
2.1.Nūjošana notiks Aglonā, 2018. gada 8. decembrī. Pulcēšanās vieta pie Aglonas vidusskolas 

sporta centra, Daugavpils iela 6; 

2.2. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.30-11.30. Starts plkst. 12.00. 

3. GRUPAS UN DISTANCES 
3.1. Atsevišķas vecuma grupas tiek sadalītas sekojoši: 

  39 un jaunāki - 4 apļi  -  1979.gada dzimušie un janākie 

 40 – 49  - 3 apļi  -  1978.- 1969. gada dz. 

 50 – 59  - 3 apļi   - 1968. – 1959. gada dz. 

 60 un vecāki - 2 apļi   - 1958.gada dzimušie un vecāki 

3.2 Viena apļa garums 1400 m 

3.3. Pasākumu dalībnieki startē no kopējā starta; 

4. ORGANIZATORI 
4.1. Sacensības organizē Aglonas novada dome un  sporta pasākumu organizators Andris Kurmis.  

4.2. Sacensību organizāciju atbalsta Aglonas novada brīvpratīgie šā sporta veida cienītāji. 

5. DISTANCE UN LAIKA KONTROLE 
5.1.Nūjošana norisinās pa nūjošanas trasi; 

5.2.Trase ir atzīmēta kartē un ir norādīta ar virzienu bultām; 

5.3. Trases segums –zeme, grants; 

5.4. Ūdens punkti trasē tiks izvietoti finišā; 

5.5. Laika limits ir neierobežots; 

5.6. Dalībniekiem laiks tiek fiksēts. 

6. DALĪBNIEKI 
6.1. Aglonas novada nūjošanas sacensībām var pieteikties ikviena persona, bez vecuma un 

dzimuma ierobežojuma. 

6.2. Dalībnieki startē tikai ar nūjošanai paredzētām nūjām. 

7. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA 

7.1. Iepriekš reģistrācija elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu andris.kurmis@aglona.lv vai pa 

tālruni 29910288 

7.2. Sacensību dienā dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:30-11:30. Starts plkst. 12:00. 

  8.   DALĪBAS MAKSA 

8.1. Aglonas novada nūjošanas sacensības ir bez maksas. 

8. APBALVOŠANA 
9.1. Aglonas novada nūjošanas dalībniekus, 1.- 3. vietu ieguvējus katrā vecuma grupā, apbalvos ar 

medaļām un diplomiem, kā arī pārsteiguma balvām.  

9. VESELĪBA UN DROŠĪBA 
9.1. Pasākuma laikā būs nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana; 

9.2. Reģistrējoties pasākumam un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par 

savu veselības stāvokli distances veikšanai. Pasākumu organizatori rekomendē konsultēties ar 

ģimenes ārstu ikvienu dalībnieku, kas nejūtas pārliecināts par savu veselības stāvokli, lai veiktu 

nūjošanas distanci. 

9.3. Pasākumu organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības 

traucējumiem pasākumu laikā. 

 

 

 Sacensību galvenais tiesniesesis:                   Andris Kurmis 
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