
LATVIJAS SKOLU KROSA ČEMPIONĀTS / 

 LATVIJAS ČEMPIONĀTS KROSĀ (U14, U16, U18, U20)  

2021 

NOLIKUMS 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1. Iesaistīt Latvijas bērnus un jauniešus regulārās skriešanas nodarbībās un 

dot iespēju piedalīties vieglatlētikas krosa sacensībās; 

1.2. Veicināt vieglatlētikas krosa sacensību regulāru iekļaušanu skolas, pilsētas 

un novada skolēnu sacensību kalendārā; 

1.3. Noskaidrot labākās skolu komandas U12, U14, U16, U18 un U20 vecuma 

grupās; 

1.4. Noskaidrot Latvijas čempionus krosā U14, U16, U18, U20 vecuma grupās. 

 

2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 

2.1. 4 reģionālie atlases posmi: 

2.1.1. Dienvidu zona 28.09.2021. – Piņķi, Mārupes novads; 

2.1.2. Rietumu zona 30.09.2021. – Pauku priedes, Valmiera; 

2.1.3. Ziemeļu zona 05.10.2021. – Pārventas parks, Kuldīga; 

2.1.4. Austrumu zona 07.10.2021. – Vipingas mežs, Rēzekne. 

2.2. Finālsacensības 12.10.2021. – Cēsis. 

 

3. ORGANIZATORI 

Sacensības organizē Biedrība “Engures Sportam”, sadarbībā ar Biedrību “Latvijas Skolu 

sporta federācija” (LSSF) un Biedrību “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (LVS). 

Atbildīgais par sacensību norisi: Rimants Liepiņš (t. 29558557; e-pasts: 

rimants@stirnubuks.lv)  

LSSF atbildīgā persona: Andris Lukss (t. 29388661; e-pasts: andris.lukss@inbox.lv)  

LVS atbildīgā persona: Lauris Madžuls (t. 28355250; e-pasts: lauris.madzuls@athletics.lv) 

 

4. PIETEIKŠANĀS 

4.1. Pieteikšanās sacensībām notiks sacensību mājaslapā sākot no 

13.septembra: (mājaslapas adrese tiks precizēta)  

mailto:rimants@stirnubuks.lv
mailto:andris.lukss@inbox.lv
mailto:lauris.madzuls@athletics.lv
http://www.citytrail.lv/skolukross/


4.2. Pieteikšanās termiņi:  

4.2.1. 1. un 2.posmam līdz 24.09.2021. plkst. 12:00; 

4.2.2. 3. un 4.posmam līdz 01.10.2021. plkst. 12:00; 

4.3. Skolēniem dalība sacensībās ir bezmaksas, piesakoties līdz 4.2.punktā 

norādītajiem datumiem.  

4.4. Dalības maksa skolēniem, kas pieteiksies pēc 4.2.punktā norādītajiem 

datumiem, ir 5,00 EUR. 

4.5. Maksa par skolu komandu dalībnieku sastāva izmaiņām pēc 4.2.punktā 

norādītajiem datumiem ir 5,00 EUR. 

4.6. Pieaugušajiem katrā posmā dalības maksa ir 5,00 EUR, piesakoties līdz 

4.2.punktā norādītajiem datumiem. 

4.7. Pieaugušajiem dalības maksa, piesakoties pēc 4.2.punktā norādītājiem 

datumiem, ir 10,00 EUR.  

 

5. DALĪBNIEKI 

5.1. U12 – 2010.-2011.g.; 

5.2. U14 – 2008.-2009.g.; 

5.3. U16 – 2006.-2007.g.; 

5.4. U18 – 2004.-2005.g.; 

5.5. U20 – 2002.-2003.g.; 

5.6. Pieaugušie – 2001.g. un vecāki (Atlases posmos startē “OPEN” klasē, šai 

vecuma grupai nenotiek atlase fināla sacensībām); 

5.7. Latvijas Skolu krosa čempionāta komandu ieskaitē piedalās vispārizglītojošo 

skolu komandas; 

5.8. Komandas tiek veidotas pa dzimumiem – atsevišķi zēnu un atsevišķi 

meiteņu komandas; 

5.9. Reģionālajos atlases posmos katrā vecuma grupā skolu var pārstāvēt 1 zēnu 

un 1 meiteņu komanda  4-6 dalībnieku sastāvā; 

5.10. Atļauts atsevišķi startēt arī dalībniekiem, kas nepārstāv skolu komandu un 

netiek vērtēti skolu čempionāta ieskaitē; 

5.11. Dalībnieki U12, U14, U16, U18 un U20 vecuma grupās var startēt tikai 1 

(vienā) no atlases posmiem (aicinājums izvēlēties sev attāluma ziņā tuvāko 

posmu). 

5.12. Finālposmā U12, U14, U16, U18 un U20 vecuma grupās startē tikai atlases 

posmos kvalificējušies dalībnieki.  

 

 

 

 



6. DISTANCES 

6.1. Vīrieši 

6.1.1. U12 – 1 km (2x0,5km); 

6.1.2. U14 – 1,5 km (1x1,5km); 

6.1.3. U16 – 2 km (1x0,5km + 1x1,5km); 

6.1.4. U18 – 4 km (2x0,5km + 2x1,5km); 

6.1.5. U20 – 6 km (4x1,5km); 

6.1.6. Pieaugušie “OPEN” klase* – 8 km (1x0,5km + 5x1,5km) 

 

6.2. Sievietes 

6.2.1. U12 – 0,5 km (1x0,5km); 

6.2.2. U14 – 1 km (2x0,5km); 

6.2.3. U16 – 2 km (1x0,5km + 1x1,5km); 

6.2.4. U18 – 3 km (2x1,5km); 

6.2.5. U20 – 4 km (2x0,5km + 2x1,5km); 

6.2.6. Pieaugušie “OPEN” klase* – 6 km (4x1,5km). 

 

* Pieaugušie “OPEN” klasē startē tikai atlases posmos. Latvijas čempionāts 

pieaugušajiem notiks atsevišķi – 2.oktobrī Ogrē. 

 

7. VĒRTĒŠANA 

7.1. Šīs ir individuālās un komandu sacensības; 

7.2. Katrā distancē visi vienas vecuma grupas un dzimuma dalībnieki startē 

kopā; 

7.3. Komandas ieskaitē vērā tiek ņemtas 4 labāko komandas dalībnieku 

ieņemtās vietas; 

7.4. Katrā vecuma grupā uzvar komanda, kuras 4 ātrāko dalībnieku ieņemto 

vietu kopsumma ir vismazākā; 

7.5. Individuāli pieteiktie dalībnieki saglabā izcīnīto vietu un tiek apbalvoti, ja 

izcīna godalgoto vietu; 

7.6. Reģionu posmos katrā vecuma grupā 3 ātrākās komandas izcīna ceļazīmi uz 

finālposmu; 

7.7. Reģionu posmos katrā vecuma grupā 6 individuāli ātrākie dalībnieki izcīna 

ceļazīmi uz finālposmu (ja dalībnieks kvalificējas finālposmam kopā ar 

komandu, tad ceļazīme tiek piešķirta nākamajam ātrākajam dalībniekam); 

7.8. Finālposmā vērtēšana notiek tāpat kā atlases posmos – tiek rēķināta 

dalībnieku ieņemto vietu kopsumma; 



7.9. Finālposmā 1.-3.vietu ieguvējas komandas U12, U14, U16, U18 un U20 

vecuma grupās tiek apbalvotas ar Latvijas Skolu krosa čempionāta kausu 

un organizatoru sarūpētām balvām. 

7.10. Finālposmā individuālajā vērtējumā 1.-3.vietu ieguvēji U12 vecuma grupā 

tiek apbalvoti ar sacensību medaļām un organizatoru sarūpētām balvām; 

7.11. Finālposmā 1.-3.vietas ieguvēji Latvijas čempionāta vērtējumā U14, U16, 

U18 un U20 vecuma grupās izcīna Latvijas čempionāta medaļas; 

7.12. Finālposmā 1.-3.vietas ieguvēji Latvijas čempionāta vērtējumā U16, U18 un 

U20 vecuma grupās izcīna iespēju pārstāvēt Latvijas izlasi Baltijas komandu 

čempionātā krosā 30.oktobrī Klaipēdā, Lietuvā; 

7.13. Skolu reitingā tiks noteiktas Latvijas ātrākās skolas, summējot skolu 

komandu izcīnītās vietas visās vecuma grupās (par 1.vietu savā vecuma 

grupā komanda iegūst 10 punktus, par 2.vietu – 9 punktus, par 3.vietu – 8 

punktus utt.). 

 

8. SACENSĪBU NUMURI 

Dalībniekam izdotajam sacensību numuram ir jābūt kārtīgi piestiprinātam (četros stūros), 

numuram nedrīkst būt apgrieztas vai nolocītas malas. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti, 

dalībnieks pie starta netiek pielaists. 

 

9. PROTESTI 

Protesti tiek pieņemti, iemaksājot EUR 30,00 drošības naudu, vienu stundu pēc sacensību 

finiša. Pamatotu protestu gadījumā nauda tiek atgriezta. 

 

10. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 

Dalībnieku ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija 

vai pats dalībnieks. 

11. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

Personas datu aizsardzība notiek atbilstoši Latvijas Vieglatlētikas savienības privātuma 

politikai (apstiprināta 2020.gada 03.septembrī).  

12. COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI 
 

Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir 

jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". 

https://i.athletics.lv/docs/Privatuma_politika.pdf
https://i.athletics.lv/docs/Privatuma_politika.pdf

