
 

 

“Rucavas izaicinājums 2020”  
  NOLIKUMS    
  

1. Pasākuma mērķis:  

1.1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu  

1.2. Iesaistīt sacensībās jauniešus un pieaugušos 

1.3. Noskaidrot labākos Rucavas novada skrējējus un riteņbraucējus.  

 

2. Laiks un vieta:  

         Sacensības notiks no 9.aprīļa līdz 20.maijam 

  

3. Vadība: 

        Sacensības organizē Rucavas novada domes sporta metodiķe Daiga Gabrūna  

4. Pasākuma apraksts:  

4.1. Skriešanas, nūjošanas un riteņbraukšanas sacensības notiks ar mobilo aplikāciju 

“Endomondo” starpniecību.  

4.2. Katrs dalībnieks var veikt sev vēlamo distanci jebkurā laikā, pievienojot savu rezultātu 

Rucavas  izaicinājumā, kas pievienots “Endomondo” aplikācijā.  

  

5. Pasākuma dalībnieki:  

5.1. Sacensībās drīkst piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma.  

5.2. Piedaloties sacensībās, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības 

stāvokli, kā arī izvērtē savas skriešanas/riteņbraukšanas spējas un nepārsniedz tās, kā arī 

uzņemas pilnu atbildību par iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību 

laikā. Par nepilngadīga dalībnieka veselības stāvokli atbildību uzņemas personas 

likumiskie pārstāvji.  

6. Pieteikumu iesniegšana un vērtēšana:  

6.1. Pieteikties  pasākumam  var  aplikācijā  “Endomondo”  pievienojoties 

 (“Join”) izaicinājumam.   

6.2. Vērtēšana notiek riteņbraukšanā un skriešanā vai nūjošanā, sieviešu un vīriešu 

konkurencē. 

6.3. Gadījumā, ja kilometru daudzums ir vienāds, tad augstāka vieta tiek piešķirta 

dalībniekam, kas uzrādīja ātrāku laika rezultātu.  

7. Apbalvošana:  

7.1. Sacensību apbalvošana  

1. – 3.vietu  ieguvējus katrā grupā apbalvo ar medaļu un diplomu, iespējamas 

pārsteiguma balvas  

  



8. Rezultāti:  

8.1. Rezultāti tiks publicēti www.rucava.lv un Duvzares vēstīs, kā arī aktuālie rezultāti būs 

pieejami “Endomondo” aplikācijā.  

9. Personas datu apstrāde  

9.1. Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, pamatojoties uz 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.puntka a) apakšpunktu.  

9.2. Personas datu apstrādes mērķis ir:  

9.2.1. lai korekti atspoguļotu sacensību dalībnieka sniegto rezultātu, attiecībā pret citu 

dalībnieku rezultātiem, nepieciešama dalībnieka identificējoša informācija - vārds, 

uzvārds;  

9.2.2. lai noteiktu sacensību dalībnieka piederību distancei un grupai, atbilstoši 

sacensību nolikumam, tādējādi bez dalībnieka identificējošas informācijas, ir 

nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums;  

9.2.3. lai nodrošinātu operatīvu saziņu par sacensību norisi, ir nepieciešama dalībnieku 

kontaktinformācija.  

http://www.rucava.lv/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

