TET RĪGAS MARATONS '2019
LATVIJAS ČEMPIONĀTS MARATONĀ '2019
NOLIKUMS
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Veicināt skriešanas popularitāti kā veselīga un sportiska dzīves veida sastāvdaļu.
1.2. Celt Tet Rīgas maratona prestižu Baltijas jūras reģionā, piesaistīt Rīgas pilsētai
starptautiskos maratontūristus un veidot Rīgas reputāciju un zīmolu ārvalstīs un Latvijā.
1.3. Radīt unikālu, ikvienam pieejamu uz veselīgu dzīvesveidu balstītu notikumu
uzņēmumiem, komandas saliedēšanai.
1.4. Radīt iespēju un vaidot prieku par skriešanu jaunā skrējēju paaudzē.
1.5. Noteikt Latvijas izturīgākos garo distanču skrējējus.
1.6. Noskaidrot Latvijas čempionāta uzvarētājus pieaugušajiem un junioriem maratona
distancē.
2. LAIKS UN VIETA
2.1. Tet Rīgas maratona notikumu programma aptver 2019. gada 18.-19. maiju. Sacensību
starta un finiša vieta – 11.novembra krastmala, Rīga.
2.2. 2019. gada 18. maijā Tet Rīgas maratona Rimi Bērnu dienā dalībniekiem tiek piedāvātas
vairākas trases un distances – 200m, 400m un Ģimeņu skrējiens.
2.3. 2019. gada 19. maija Tet Rīgas maratona dalībniekiem tiek piedāvātas 4 distances –
maratona, pusmaratona, 10km un 6km.
2.4. Par precīzu katras distances starta laiku visi dalībnieki tiek informēti ne vēlāk kā 2
nedēļas pirms pasākuma norises.
3. ORGANIZATORI
3.1. Tet Rīgas maratonu organizē SIA "Nords Event Communications", VRN 50003981501
(aģentūra "NECom") sadarbībā ar Rīgas domi.
3.2. Galvenais tiesnesis tiek piesaistīts sadarbībā ar Latvijas Vieglatlētikas savienību.
3.3. Tet Rīgas maratona galvenais partneris – Tet.
3.4. Tet Rīgas maratona Rimi Bērnu dienas partneris – Rimi.
3.5. Tet Rīgas maratons ir Starptautiskās Vieglatlētikas asociāciju federācijas (IAAF)
kvalitātes zīmes zelta līmeņa (IAAF Road Races Gold label) turētājs.
3.6. Tet Rīgas maratons 2019. gadā ir Latvijas čempionāts maratonā.
4. DISTANCES UN LAIKA KONTROLE
4.1. Trase atrodas Rīgas pilsētas centrā un ir mērīta saskaņā ar Starptautiskās maratona un
skriešanas asociācijas (AIMS) noteikumiem.
4.2. Maratona distances kopgarums ir 42 195 m.
4.3. Pusmaratona distances garums ir 21 097,5m.
4.4. Dalībniekiem pieejamas arī 10 km, 6 km, Ģimeņu skrējiena 4,2 km distances, kā arī
trase "Mazie", 200m un 400m distances.
4.5. Visām distancēm trases segums aptuveni ~95 % ir asfalts un ~5 % bruģis.
4.6. Sacensību laikā transporta kustība trasē tiek slēgta un kontrolēta ar Rīgas pilsētās
teritorijā atbildīgo dienestu palīdzību.
4.7. Ūdens punkti trasē izvietoti ne retāk kā pēc 5 000 m. Precīzas ūdens punktu atrašanās
vietas trasē tiek paziņotas ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. aprīlim.
4.8. Trases shēma apskatāma Tet Rīgas maratona mājaslapā www.tetrigasmaratons.lv
4.9. Laiks tiek fiksēts ar elektroniskās laika kontroles mikročipa palīdzību, kas piestiprināts
pie dalībnieka numura (lietošanas noteikumus skatīt 10.punktā).

4.10. Rimi Bērnu dienas skrējieniem dalībnieki vecumā līdz 12 gadiem trasēs "Mazie",
200m un 400m 11.novembra krastmalā piedalās bez laika kontroles.
4.11. Laika limits Maratona distancei ir 6 stundas, pusmaratonam 3 stundas, 10 km
distancei 2 stundas un 6,4 km distancei ir 1 stunda 30 minūtes.
4.12. Maratona distances kontrollaiks ir sešas stundas. Distancei ir noteikti vairāki laika
kontrolpunkti:
• 13. km pirms došanās uz Akmens tiltu - 1h 50min
• 17. km pirms došanās uz Salu tiltu - 2h 20min
• 20. km pēc noskrējiena no Salu tilta - 2h 45min
• 21. km otrā apļa sākums – 3h 00 min
• 32. km pie Elizabetes ielas pagrieziena uz Valdemāra ielu – 4h 25min
• 37. km apgrieziena vieta aiz Vanšu tilta pie Slokas ielas - 5h 00min
• 39. km pagrieziena vieta pie Meierovica bulvāra uz Brīvības bulvāri – 5h 20min
• 40. km apgrieziena vieta uz Brīvības ielas pie Stabu ielas - 5h 45min
Skrējējus, kuri 3h 00min laikā nesasniegs pusmaratona finiša atzīmi (starta un finiša zonā,
dodoties otrajā aplī), trases tiesnesis lūgs pārtraukt skrējienu, jo ar esošo tempu noteiktais
kontrollaiks tiks pārsniegts. Sasniedzot 6h kontrollaiku, distancē dosies trases tiesneša
transportlīdzeklis un uzsāks maratona trases slēgšanu un satiksmes atjaunošanu pilsētā.
Sasniedzot pēdējos skrējējus, trases tiesnesis lūgs pārtraukt skrējienu. Ja skrējējs turpinās
skrējienu arī pēc tiesneša brīdinājuma, skrējējs pats uzņemas pilnu atbildību par savu
drošību trasē.
5. DALĪBNIEKI
5.1. Maratonam var reģistrēties ikviena pilnībā rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, kura
dzimusi pirms 2001. gada 19. maija. Pusmaratona, 10 km, 6 km un Ģimeņu skrējiena
4,2 km 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) Tet
Rīgas maratona laikā.
Tet Rīgas 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.
5.2. Rimi Bērnu dienas skriešanas distances 11.Novembra krastmalā ir sadalītas dažādās
vecuma grupās – MAZIE no 0 līdz 3 gadiem, 200m no 3 līdz 8 gadiem, 400m no 5 līdz
12 gadiem. Dalībnieku reģistrācijas noteikumi Rimi Bērnu dienas skriešanas distancēm
atrunāti šī nolikuma 11. sadaļā.
5.3. Maratona distancē dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās (vecums tiek noteikts uz
31.12.2019.):
V 18-19
V 20-24
V 25-29
V 30-34
V 35-39
V 40-44
V 45-49
V 50-54
V 55-59
V 60-64
V 65-69
V 70-74
V 75-79
V 80-89

Papildināts: 27.03.2019.

Vīrieši
2000.-2001.g.dz.
1995.-1999.g.dz.
1990.-1994.g.dz.
1985.-1989.g.dz.
1980.-1984.g.dz.
1975.-1979.g.dz.
1970.-1974.g.dz.
1965.-1969.g.dz.
1960.-1964.g.dz.
1955.-1959.g.dz.
1950.-1954.g.dz.
1945.-1949.g.dz.
1940.-1944.g.dz.
1930.-1939.g.dz.

Sievietes
S 18-19 2000.-2001.g.dz.
S 20-24 1995.-1999.g.dz.
S 25-29 1990.-1994.g.dz.
S 30-34 1985.-1989.g.dz.
S 35-39 1980.-1984.g.dz.
S 40-44 1975.-1979.g.dz.
S 45-49 1970.-1974.g.dz.
S 50-54 1965.-1969.g.dz.
S 55-59 1960.-1964.g.dz.
S 60-64 1955.-1959.g.dz.
S 65-69 1950.-1954.g.dz.
S 70-74 1945.-1949.g.dz.
S 75-79 1940.-1944.g.dz.
S 80-89 1930.-1939.g.dz.
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5.4. Maratona distancē Latvijas čempionāta ieskaitē dalībnieki startē sekojošās vecuma
grupās (vecums tiek noteikts uz 31.12.2019.):
Vīrieši
U20 2000.-2001. g.dz.
Pieaugušie 1999. g.dz. un vecāki

5.4.1.

Sievietes
U20 2000.-2001. g.dz.
Pieaugušie 1999. g.dz. un vecākas

U20 vecuma grupas dalībnieki var izcīnīt LČ medaļas arī pieaugušo konkurencē.

5.5. Pusmaratona dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās (vecums tiek noteikts uz
31.12.2019.):
Vīrieši
VPJ
2002.-2019.g.dz.
VP 18-19 2000.-2001.g.dz.
VP 20-24 1995.-1999.g.dz.
VP 25-29 1990.-1994.g.dz.
VP 30-34 1985.-1989.g.dz.
VP 35-39 1980.-1984.g.dz.
VP 40-44 1975.-1979.g.dz.
VP 45-49 1970.-1974.g.dz.
VP 50-54 1965.-1969.g.dz.
VP 55-59 1960.-1964.g.dz.
VP 60-64 1955.-1959.g.dz.
VP 65-69 1950.-1954.g.dz.
VP 70-74 1945.-1949.g.dz.
VP 75-79 1940.-1944.g.dz.
VP 80-89 1930.-1939.g.dz.

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

2002.-2019.g.dz.
2000.-2001.g.dz.
1995.-1999.g.dz.
1990.-1994.g.dz.
1985.-1989.g.dz.
1980.-1984.g.dz.
1975.-1979.g.dz.
1970.-1974.g.dz.
1965.-1969.g.dz.
1960.-1964.g.dz.
1955.-1959.g.dz.
1950.-1954.g.dz.
1945.-1949.g.dz.
1940.-1944.g.dz
1930.-1939.g.dz

5.6. 10km dalībnieki startē šādās vecuma grupās (vecums tiek noteikts uz 31.12.2019.):
Vīrieši
VDJ
2002.-2019.g.dz.
VD 18-29 1990.-2001.g.dz.
VD 30-39 1980.-1989.g.dz.
VD 40-49 1970.-1979.g.dz.
VD 50-59 1960.-1969.g.dz.
VD 60-69 1950.-1959.g.dz.
VD 70-79 1940.-1949.g.dz.
VD 80-89 1930.-1939.g.dz.
VD 90-99 1920.-1929.g.dz.

Sievietes
SDJ
2002.-2019.g.dz
SD 18-29 1990.-2001.g.dz.
SD 30-39 1980.-1989.g.dz.
SD 40-49 1970.-1979.g.dz.
SD 50-59 1960.-1969.g.dz.
SD 60-69 1950.-1959.g.dz.
SD 70-79 1940.-1949.g.dz.
SD 80-89 1930.-1939.g.dz.
SD 90-99 1920.-1929.g.dz.

5.7. 6km dalībnieki startē šādās vecuma grupās (vecums tiek noteikts uz 31.12.2019.):
Vīrieši
VMJ
2002.-2019.g.dz.
VM 18-29 1990.-2001.g.dz.
VM 30-39 1980.-1989.g.dz.
VM 40-49 1970.-1979.g.dz.
VM 50-59 1960.-1969.g.dz.
VM 60-69 1950.-1959.g.dz.
VM 70-79 1940.-1949.g.dz.
VM 80-89 1930.-1939.g.dz.
VM 90-99 1920.-1929.g.dz.

Sievietes
SMJ
2002.-2019.g.dz
SM 18-29 1990.-2001.g.dz.
SM 30-39 1980.-1989.g.dz.
SM 40-49 1970.-1979.g.dz.
SM 50-59 1960.-1969.g.dz.
SM 60-69 1950.-1959.g.dz.
SM 70-79 1940.-1949.g.dz.
SM 80-89 1930.-1939.g.dz.
SM 90-99 1920.-1929.g.dz.

6. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA
6.1. Tet Rīgas maratonam iespējams reģistrēties elektroniski Tet Rīgas maratona mājas lapā
www.tetrigasmaratons.lv līdz 2019. gada 18. maijam plkst. 20:00.
6.1.1. Piesakoties un samaksu veicot ar maksājumu karti, dalībnieki izvēlētai distancei
tiek reģistrēti nekavējoties.
6.1.2. Piesakoties un samaksu veicot ar pārskaitījumu, dalībnieki izvēlētai distancei tiek
reģistrēti tikai pēc rēķina apmaksas.
6.2. No 2019. gada 17.-18. maijam Tet Rīgas maratonam iespējams pieteikties Tet Rīgas
maratona EXPO.
Papildināts: 27.03.2019.
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6.3. 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 (iepazīstinot komandas dalībniekus ar nolikumu), it īpaši tiem
noteikumiem, kas attiecas uz dalībnieku veselību un drošību (skatīt nolikuma
14.punktu). Ja komandā ir nepilngadīga persona, tad attiecināmi šī nolikuma 5.1.
punkta nosacījumi, tai skaitā par nepilngadīgas personas aprūpi, uzraudzību un
atbildību Tet Rīgas maratona laikā.
6.4. Reģistrējoties Tet Rīgas maratonam par katru dalībnieku obligāti jānorāda šādi dati:
vārds, uzvārds; dzimšanas datums; telefona numurs; e-pasta adrese; valsts; dzimums;
prognozējamais laiks; izvēlētā distance un 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 Tet Rīgas maratona mājas lapā www.tetrigasmaratons.lv. Reģistrējoties
Tet Rīgas maratonam, katrs dalībnieks ir piekritis arī iepriekšējo gadu rezultātu un
reģistrācijas datu turpmākai apstrādei.
6.5. 6 km distancē dalībnieku starts plānots divos viļņos. Par precīziem starta laikiem un
starta norises kārtību visi 6 km distances dalībnieki tiek informēti Tet Rīgas maratona
EXPO.
6.6. Tet Rīgas maratona norises dienās nevienai distancei pieteikties nav iespējams.
6.7. Starta numurs tiek piešķirts reģistrācijas brīdī. Reģistrācijas apliecinājuma vēstuli ar
piešķirto starta numuru katrs dalībnieks saņem uz savā pieteikuma anketā norādīto epasta adresi.
6.8. Visiem dalībniekiem, kas reģistrējas Tet Rīgas maratonam līdz 2019. gada 15. aprīlim,
reģistrējoties maratona, pusmaratona un 10 km distancēm, tiek izgatavoti starta
numuri ar viņu vārdu un piešķirto starta numuru. 6 km distances un Ģimeņu skrējiena
dalībniekiem starta numuri tiek izgatavoti norādot tikai piešķirto starta numuru.
6.9. Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes, tai skaitā dzimšanas datuma
maiņu, komandas maiņu, iespējams veikt līdz 2019. gada 16. maijam, par to paziņojot
rakstiski marathon@necom.lv. Pēc 2019. gada 16. maija neprecizitātes iespējams labot
tikai personīgi Tet Rīgas maratona EXPO.
7. DALĪBAS MAKSA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
7.1. Dalības maksa maratona, pusmaratona, 10 km un 6 km distancei mainās atkarībā no
pieteikšanās laika:
līdz
31.12.2018.

01.01.28.02.2019.

01.03.30.04.2019.

01.05.16.05.2019.

5,00 EUR/ 1 dalībnieks
4,50 EUR/ 2 dalībnieki
4,00 EUR/ 3+ dalībnieki

Rimi Bērnu dienas Ģimeņu
skrējiens
6 km (jaunākiem par 18 gadiem)*

5,50 EUR

7,50 EUR

9,00 EUR

10,00 EUR

6,4 km (no 18 gadiem)

11,00 EUR

14,00 EUR

17,00 EUR

19,50 EUR

10 km

15,00 EUR

20,00 EUR

24,00 EUR

28,00 EUR

Pusmaratonam

24,00 EUR

33,00 EUR

42,00 EUR

49,00 EUR

Maratonam

33,00 EUR

45,00 EUR

54,00 EUR

59,00 EUR

* Šajā kategorijā ietilpst visi dalībnieki, kas dzimuši pēc 2001. gada 19. maija (ieskaitot).
7.2. Tet Rīgas maratona EXPO laikā no 17.-18.maijam iespējams pieteikties par dubultu
samaksu.
Papildināts: 27.03.2019.
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7.3. Visiem dalībniekiem, kas dzimuši pirms 1949.gada 19.maija, piesakoties līdz 2019. gada
28. februārim dalības maksa nav jāmaksā.
7.4. Dalības maksā ietilpst trases nodrošināšana, dalībnieka numurs, laika kontroles
mikročips, mantu glabātuve starta/ finiša zonā, ūdens un enerģijas punkti, uzkodas
finišā, piemiņas medaļa, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana, kā arī trases
infrastruktūras iekārtošana un norises nodrošināšana, satiksmes slēgšana, mūzika un
DJ, rezultātu publicēšana, tiešraides un citu atbilstošu pakalpojumu sniegšana Tet Rīgas
maratona norises laikā.
7.5. Ja dalībnieks atsauc savu dalību, iemaksātā dalības maksas netiek atdota.
7.6. Dalības maksas apmaksu var veikt:
7.6.1. Veicot reģistrāciju oficiālajā mājas lapā, izmantojot jebkura veida maksājuma
kartes (Maestro, Visa Electron, MasterCard, Visa), visu reģistrācijas laiku līdz
2019.gada 18. maijam plkst. 20:00.
7.6.2. Veicot reģistrāciju oficiālajā mājas lapā, apmaksas veikšanai ir iespējams
pieprasīt rēķinu ar juridiskas vai fiziskas personas rekvizītiem. Elektroniski
sagatavots rēķins tiek sagatavots un nosūtīts 2 darba dienu laikā, reģistrācijas
brīdī norādītajai kontaktpersonai. Rēķinu sagatavošana tiek veikta, ja komanda
tiek reģistrēta līdz 2019. gada 11. maija plkst. 23:59. No 2019. gada 12. maija līdz
15.maijam plkst. 23:59 rēķinu sagatavošana tiek veikta tikai gadījumos, ja tiek
reģistrēta komanda ar vismaz 20 dalībniekiem. Sākot no 16.maija, rēķinu
sagatavošana dalības maksas apmaksai tiek pārtraukta.
7.6.3. Rēķina sagatavošanai tika piemērota komisijas maksa 4,84 EUR apmērā par
katru rēķinu.
7.7. Ja komanda rēķina apmaksu nav veikusi līdz 2019. gada 16. maijam, komandas
reģistrācija tiek anulēta.
7.8. Startam Latvijas čempionātā maratonā nav nepieciešama Latvijas Vieglatlētikas
savienības licence.
7.9. Latvijas Vieglatlētikas savienības licence nedod tiesības startēt Tet Rīgas maratonā bez
dalības maksas.
8. DALĪBNIEKU SARAKSTS
8.1. Dalībnieku
saraksts
www.tetrigasmaratons.lv
www.athletics.lv.

tiek
publicēts
kā arī Latvijas

oficiālajā
pasākuma
Vieglatlētikas savienības

mājaslapā
mājaslapā

8.2. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā www.tetrigasmaratons.lv tiek norādīts dalībnieka
vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, distance un vecuma grupa.
8.3. Izmaiņas dalībnieku sarakstā, tai skaitā pārrakstīšanās kļūdas vārdā, uzvārdā, kļūdaini
norādītu dzimšanas datumu un pārstāvēto komandu var labot līdz 2019. gada
16.maijam informējot organizatorus elektroniski marathon@necom.lv vai ierodoties
personiski Tet Rīgas maratona 2019 EXPO. Saņemot starta numuru, dalībnieks vai
pilnvarotā kontaktpersona apliecina, ka sarakstā minētie dati ir pareizi un var tikt
izmantoti korektai rezultātu apkopošanai. Pēc pasākuma labojumi dalībnieku datos
netiek veikti.
9. DALĪBAS PĀRNEŠANA UN DISTANCES MAIŅA
9.1. Starta numuru nav iespējams nodot citai personai.
9.2. Dalībnieki var mainīt distanci uz īsāku vai garāku. Katrs dalībnieks distances maiņu
drīkst veikt ne vairāk kā vienu reizi. Distances maiņa notiek par to paziņojot elektroniski
marathon@necom.lv, nosūtot savu vārdu, uzvārdu, piešķirto numuru un distanci, uz
kuru dalībnieks vēlas pāriet.
9.3. Distances maiņu uz īsāku bez maksas iespējams veikt līdz 2019. gada 14. aprīlim. Laika
posmā no 2019. gada 15. aprīļa līdz 16. maijam, par distances maiņu jāpiemaksā
Papildināts: 27.03.2019.
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papildus 10,00 EUR. Maratona EXPO un pasākuma dienā distances maiņa nav
iespējama.
9.4. Veselības iemeslu dēļ, uzrādot ārsta izziņu, līdz 2019. gada 16. maijam dalībniekiem ir
iespēja iemaksāto dalības maksu pārcelt reģistrācijai 2020. gada Tet Rīgas maratonā.
Šie dalībnieki tiks reģistrēti dalībai Tet Rīgas maratonā ‘2020, iemaksājot papildus 10,00
EUR.
9.5. Ja dalībnieks vēlas savu distanci nomainīt uz garāku distanci, to iespējams izdarīt līdz
2019. gada 16. maijam, papildus piemaksājot 20,00 EUR.
9.6. Komandas ietvaros var tikt veikta dalībnieku vārdu aizstāšana ar citu dalībnieku, vienas
distances ietvaros, papildus piemaksājot 10,00 EUR par katru mainīto dalībnieku.
Vienlaikus vārda un distances maiņa nav iespējama.
9.7. Veicot savas dalības pārnešanu vai distances maiņu, attiecīgi 2019. gada pasākumam
dalībnieks izņem tikai to starta numuru, kurā distancē dalībnieks startēs 19. maijā. Ja
starta numurus visai komandai izņem pilnvarotā persona, dalībnieks uzņemas atbildību
par savas komandas kontaktpersonas informēšanu par veiktajām izmaiņām. Ja
dalībnieks ir mainījis distanci un startē īsākā distancē ar garākas distances numuru,
viņa rezultāti tiks diskvalificēti.
10. NUMURU UN LAIKA KONTROLES MIKROČIPU SAŅEMŠANA
10.1. Numurus ar tiem piestiprinātiem mikročipiem dalībnieki varēs saņemt Tet Rīgas
maratona '2019 EXPO 2019. gada 17. un 18. maijā no plkst. 10:00 līdz 20:00, uzrādot
reģistrējoties saņemto apliecinājuma vēstuli un personu apliecinošu dokumentu.
10.2. Numuri ar tiem piestiprinātiem mikročipiem tiks izsniegti katram reģistrētajam
dalībniekam personiski, uzrādot elektroniski saņemto apstiprinājuma vēstuli.
Nepilngadīgo numurus ar tiem piestiprinātiem mikročipiem var saņemt tā pilngadīgā
persona, kura veikusi nepilngadīgo reģistrāciju, un šajā gadījumā nevar tikt piemērots
nolikuma 10.3. punkts.
10.3. Tet Rīgas maratona ‘2019 EXPO laikā numura un mikročipa saņemšanai iespējams
pilnvarot citu personu, pilnvarojumu uzrakstot un apliecinot ar parakstu un datumu uz
elektroniski saņemtās apstiprinājuma vēstules. Pilnvarojumā nepieciešams norādīt
pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un telefona numuru.
10.4. Komandai par pilnvarojumu kalpo komandas pilnvarotās personas (kontaktpersonas)
saņemtā elektroniskā apstiprinājuma vēstule ar komandas dalībnieku sarakstu.
10.5. Komandas pārstāvis var pieteikt iepriekš savas komandas numuru sapakošanu un to
piegādi birojā ar DPD kurjerpasta starpniecību. Maksa par šāda pakalpojuma
nodrošināšanu 80,- eur + pvn, t.i. 96,80 eur. Šāds pakalpojums jāpiesaka no
2019.gada no 8. aprīļa līdz 8. maijam plkst. 23.59, aizpildot anketu, kas ir pieejama
Tet Rīgas maratona mājas lapā www.tetrigasmaratons.lv.
10.6. Dalībnieku numurus ārpus Rīgas reģionos iespējams saņemt ar kurjerpasta DPD Pickup tīklā. Maksa par šādu pakalpojumu ir 3,- eur. Šāds pakalpojums jāpiesaka no
2019.gada no 8. aprīļa līdz 8. maijam plkst. 23.59, aizpildot anketu, kas ir pieejama
Tet Rīgas maratona mājas lapā www.tetrigasmaratons.lv.
11. ĪPAŠĀ REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA RIMI BĒRNU DIENAS SKRIEŠANAS DISTANCĒM
UN ĢIMENES SKRĒJIENAM 4,2 KM
11.1.
Dalībai Rimi Bērnu dienas skriešanas distancēm iespējams reģistrēties elektroniski
Tet Rīgas maratona mājas lapā www.tetrigasmaratons.lv līdz 2019. gada 17. maijam
plkst. 23:59 vai dalībnieku limita sasniegšanai.
11.2.
Reģistrāciju (pieteikšanu) dalībai Rimi 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) Tet Rīgas maratona laikā.
11.3.
Skriešanas trases ir sadalītas dažādās vecuma grupās – MAZIE no 0 līdz 3 gadiem,
200m (3-8 g.v.) un 400m (5-12 g.v.). Ģimeņu skrējienā var piedalīties ģimene bez
vecuma ierobežojumiem ar nosacījumu, skrējienā arī piedalās vismaz viens pilngadīgs,
pilnībā rīcībspējīgs un tiesībspējīgs ģimenes loceklis.
Papildināts: 27.03.2019.
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11.4.
Skriešanas distancēm MAZIE, 200m un 400m bērnus no 0-12 gadu vecumam
iespējams reģistrēt bez maksas. Ģimeņu skrējienam dalības maksa atkarīga no pieteikto
personu skaita: reģistrējot vienu personu dalības maksa ir 5,00 EUR, reģistrējot 2
personas tiek piemērota 10% un dalības maksa ir 4,50 EUR par vienu personu,
reģistrējot 3 un vairāk personas tiek piemērota 20% atlaide un dalības maksa ir 4,00
EUR par vienu personu.
11.5.
Skriešanas distancēm MAZIE, 200m un 400m dalībnieki tiek reģistrēti līdz 8 000
dalībnieku limita sasniegšanai. Ģimeņu skrējienam dalībnieki tiek reģistrēti līdz 5 000
dalībnieku limita sasniegšanai.
12. NUMURA PIESTIPRINĀŠANA UN LAIKA KONTROLES MIKROČIPU LIETOŠANAS
NOTEIKUMI
12.1. 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.
12.2. Ja reģistrācija tiek veikta līdz 2019. gada 14. aprīlim, 42km, 21km un 10km distances
dalībniekiem uz starta numura tiek nodrukāts dalībnieku sarakstā reģistrētais vārds.
Dalībnieka vārds tiek nodrukāts uz starta numura arī gadījumos, ja līdz 2019. gada
14.aprīlim dalībnieks informējis organizatorus par distances maiņas plāniem.
12.3. Numura reversa pusē dalībniekiem vai pilngadīgajai personai, kura ir pieteikusi
nepilngadīgo, jāaizpilda tabula par dalībnieka veselības stāvokļa datiem, kas domāti
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Par veselības datu aizpildīšanas
kārtību dalībnieki tiks informēti ar oficiālās mājas lapas starpniecību un Maratona EXPO
laikā.
12.4. 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.
12.5. Dalībnieki starta koridorus ieņem pēc piešķirtajiem starta numuriem. Dodoties starta
koridorā, jāseko norādēm, tiesnešu un organizatoru norādījumiem. Ar starta koridora
ieņemšanas noteikumiem visi dalībnieki tiks iepazīstināti Tet Rīgas maratona '2019
EXPO, saņemot dalībnieka numuru.
12.6. Distances laikā jāievēro sacensību tiesnešu norādītais maršruts un distances koridors.
12.7. Sacensību tiesnešiem un viņu palīgiem ir tiesības izraidīt no sacensību trases, kā arī no
starta un finiša zonas visus dalībniekus, kas trasē atrodas bez dalībnieka starta
numura.
13. MANTU GALBĀTUVE PASĀKUMA LAIKĀ
13.1. Oficiālo pasākuma dalībnieka somu un uzlīmi ar starta numuru dalībnieki saņem Tet
Rīgas maratona EXPO kopā ar dalībnieka numuru.
13.2. Mantu glabātuve pasākuma laikā atrodas Doma laukumā un soma jānodod teltī, kas
numurēta ar dalībnieka starta numura pēdējo ciparu. Šajā teltī bezmaksas var nodot un
pēc skrējiena atpakaļ saņemt savu Maratonu somu. Bez dalībnieka numura uzrādīšanas
Maratona soma netiek izsniegta.
13.3. Mantu glabātuvē pieņem tikai organizatoru izsniegtās somas mantu glabāšanai.
Personīgas mantas, kas tiek nodotas citās somās, kas nav organizatoru nodrošinātās
somas, kas izsniegtas Tet Rīgas maratona EXPO, netiek pieņemtas.
14. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA
14.1. Sacensību rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar AIMS un IAAF standartiem, vietas
piešķirot pēc distancē pavadītā laika, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā
starta signāla brīža līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim.
14.2. Laika kontroles mikročipa fiksētais laiks, kas parāda dalībnieka reālo distancē pavadīto
laiku no starta līnijas līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim, tiek publicēts dalībnieku
personīgai zināšanai.
Papildināts: 27.03.2019.
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14.3. Pirmējie sacensību rezultāti tiek publicēti oficiālajā pasākuma mājaslapā
www.tetrigasmaratons.lv jau pasākuma norises laikā. Pirmējie 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 Tet Rīgas maratona mājas lapā
www.tetrigasmaratons.lv. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu
dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu apstrādei Tet Rīgas maratona
organizētājiem.
14.4. Tet Rīgas maratona organizētājiem ir tiesības publicēt Tet Rīgas maratona rezultātus
drukātā viedā.
14.5. Piesakoties Tet Rīgas maratonam dalībnieki apliecina, ka piekrīt Tet Rīgas maratona
laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai saskaņā ar "Privātuma atrunu", kas ir
pieejama Tet Rīgas maratona mājas lapā www.tetrigasmaratons.lv. Tet Rīgas maratona
komunikācijā, kā arī mārketinga un reklāmas aktivitātēm pēc pasākuma. Tet Rīgas
maratons ir publisks pasākuma, kurā tiek akreditēti plašsaziņas līdzekļu, aģentūru un
Tet Rīgas maratona partneru reportieri, fotogrāfi un operatori.
15. APBALVOŠANA
15.1. Visu distanču 1.-10.vietu ieguvēji tiek noteikti apkopojot rezultātus pēc dalībnieku
distancē pavadītā laika, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla
brīža līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim.
15.2. Maratona un pusmaratona distancēs uzvarētāji saņem naudas balvas un ziedus:
15.2.1. Maratona distancē naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu
fonds sadalās šādi:
Vīriešiem
Sievietēm
Vīriešiem
Sievietēm
Vīriešiem
Sievietēm
2h09:31 2h31:01 2h12:31 2h33:31 Vieta
<<2h09:30
<<2h28:00
2h12:30
2h33:30
2h15:00
2h36:30
1.vieta
15 000 EUR
15 000 EUR
10 000 EUR
10 000 EUR
6 000 EUR
6 000 EUR
2.vieta
10 000 EUR
10 000 EUR
7 000 EUR
7 000 EUR
4 000 EUR
4 000 EUR
3.vieta
7 000 EUR
7 000 EUR
4 000 EUR
4 000 EUR
3 000 EUR
3 000 EUR
4.vieta
5 000 EUR
5 000 EUR
3 000 EUR
3 000 EUR
2 000 EUR
2 000 EUR
5.vieta
4 000 EUR
4 000 EUR
2 000 EUR
2 000 EUR
1 000 EUR
1 000 EUR
6.vieta
3 000 EUR
3 000 EUR
1 000 EUR
1 000 EUR
500 EUR
500 EUR
7.vieta
2 000 EUR
2 000 EUR
700 EUR
700 EUR
500 EUR
500 EUR
8.vieta
1 000 EUR
1 000 EUR
700 EUR
700 EUR
500 EUR
500 EUR
15.2.2. Ja rezultāts vīriešiem ir zemāks par 2h15:30min un sievietēm 2h37:00 min,
naudas balvas netiek izmaksātas.
15.2.3. Pusmaratona distancē naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas
balvu fonds sadalās šādi:
Vieta
Sievietēm
Vīriešiem
1.vieta
1 000 EUR
1 000 EUR
2.vieta
600 EUR
600 EUR
3.vieta
400 EUR
400 EUR
15.3. Labojot Tet Rīgas maratona rekordu un uzrādot ātrāku rezultātu nekā līdzšinējais
rekords maratona distancē, 1. vietas ieguvējs saņem: vīriešu kategorijā 2 500 EUR un
sieviešu kategorijā 2 500 EUR. Oficiālie maratona trases rekordi ir 2h 11min 00sek
vīriešu kategorijā (T.A.Ayana, ETH, 2018) un 2h 28min 22sek sievietēm (G.J.Rono,
KEN, 2018).
15.4. Sasniedzot noteiktu rezultātu, uzvarētāji saņems noteiktus bonusus:
Vīriešiem
Sievietēm
Bonuss
Bonuss tiks izmaksāts
<2:06:30
<2:23:00
8 000 EUR
Tikai 1.vietas ieguvējiem
<2:07:30
<2:25:00
6 000 EUR
Tikai 1.vietas un 2.vietas ieguvējiem
<2:08:00
<2:26:00
3 000 EUR
Tikai TOP3 vietu ieguvējiem
Rezultātu bonusi nesummējas un sportists(-te) saņems tikai ātrākā rezultāta bonusu.
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15.5. No visām naudas balvām LR likumdošanā noteiktajā kārtībā tiek ieturēts ienākuma
nodoklis.
15.6. 10 km un 6 km distancē kopvērtējumā 1.-3.vietas ieguvējiem vīriešiem un sievietēm –
dāvanu kartes, diplomi un ziedi. Minēto distanču balvu fonds tiek noteikts un paziņots
līdz 2019. gada 30. aprīlim.
15.7. Maratonā ar Latvijas Vieglatlētikas savienības medaļām tiks apbalvoti trīs labākie
vīrieši, trīs labākie U20 vecuma juniori, trīs labākās sievietes un trīs labākās U20
vecuma juniores no Latvijas. Ātrākais vīrietis/juniors un ātrākā sieviete/juniore no
Latvijas izcīna Latvijas čempiona titulu maratonā.
15.8. Maratona distancē trīs labākie vīrieši un trīs labākās sievietes no Latvijas saņem
naudas balvas. No visām naudas balvām LR likumdošanā noteiktajā kārtībā tiek
ieturēts ienākuma nodoklis. Naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas
balvu fonds sadalās šādi:
Vīriešiem
Sievietēm
Vīriešiem
Sievietēm
Vieta LV
kategorijā

<2h25:00

<2h50:00

>2h25

>2h50

1.vieta
2.vieta
3.vieta

2 000 EUR
1 500 EUR
1 000 EUR

2 000 EUR
1 500 EUR
1 000 EUR

500 EUR
300 EUR
200 EUR

500 EUR
300 EUR
200 EUR

15.9. Labojot Latvijas skrējēju uzstādīto Tet Rīgas maratona rekordu un uzrādot ātrāku
rezultātu nekā līdzšinējais rekords maratona distancē, 1. vietas ieguvējs saņem: vīriešu
kategorijā 5 000 EUR un sieviešu kategorijā 1 000 EUR. Oficiālie Latvijas pārstāvju
uzstādītie pasākuma rekordi ir 2h 14min 23sek vīriešu kategorijā (V.Žolnerovičs, 2017)
un 2h 44min 09sek sievietēm (A.Kažemāka, 2016).
15.10. Visi dalībnieki, kas iekļausies laika limitā, saņems piemiņas medaļas.
15.11. Pasākuma sponsori un partneri var piešķirt pārsteiguma balvas noteiktās kategorijās.
Informācija par īpašajām balvām tiks publicēta pasākuma oficiālajā mājas lapā
www.tetrigasmaratons.lv ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. maijam.
15.12. Visi finišējušie dalībnieki oficiālajā maratona Interneta lapā pēc pasākuma varēs
lejuplādēt diplomu ar savu rezultātu.
16. VESELĪBA UN DROŠĪBA
16.1. Reģistrējoties Tet 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) Tet Rīgas maratona laikā, ir atbildīga par šīs
nepilngadīgās personas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
16.2. Sacensību organizatori rekomendē ikvienu un jo īpaši maratona un pusmaratona
distances dalībnieku, konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu
veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.
16.3. Sacensību organizatori rekomendē maratona un pusmaratona distances dalībniekiem
uzsākt treniņus savlaicīgi, vismaz 12 nedēļas pirms pasākuma, un izturēties atbildīgi
par savu sagatavotību veikt izvēlēto distanci. Nepietiekamu treniņu gadījumā, aicinām
līdz 2019. gada 16. maijam veikt distances nomiņu uz īsāku (pārreģistrācijas
noteikumus skatīt 9. punktā).
16.4. Tet Rīgas maratona organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai
veselības traucējumiem, veicot Tet Rīgas maratona distances.
16.5. Sacensību starta un finiša vietā, kā arī trasē būs pieejama neatliekamā medicīniskā
palīdzība. Dalībnieki aicināti iepazīties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
izvietojumu kartēs, kas būs pieejamas Maratona EXPO laikā un sacensību norises vietā.
Ja nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, dalībnieki var vērsieties pēc
palīdzības pie enerģijas punktu darbiniekiem, kas sazināsies ar neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestu.
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16.6. Sacensību dalībniekam lūdzot neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu palīdzību
trasē, jārespektē mediķu norādījumi par veselības stāvokļa atbilstību atlikušās
distances veikšanai.
16.7. Pēc finiša dalībniekiem var tikt veikta dopinga kontrole atbilstoši Starptautiskās
Vieglatlētikas asociāciju federācijas (IAAF) un Starptautiskās Garo distanču un
maratona skrējienu asociācijas (AIMS) noteikumiem. Ja dopinga kontrole uzrāda
pozitīvu rezultātu, minētais dalībnieks tiek diskvalificēts.
16.8. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai
skrituļslidām, izņemot pavadošo velosipēdu eskortu līderu grupai katrā distancē un
citus ar organizatoriem saskaņotus marķētus velosipēdus.
16.9. Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina
tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, sacensību tiesnešiem ir tiesības aizliegt
dalībniekiem turpināt dalību pasākumā.
16.10. Drošības nolūkā, organizatori rekomendē pasākuma laikā neizmantot austiņas
mūzikas atskaņošanai.
17. DIKSVALIFIKĀCIJA
17.1. 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.
17.2. Par diskvalifikācijas pamatu var kalpot arī citu sacensību dalībnieku iesniegums, kas
tiek pārbaudīts pēc starpfinišos un trases kontrolpunktos fiksētajiem laikiem.
17.3. 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 un citu iemeslu dēļ.
18. PRETENZIJAS
18.1. Pretenzijas veiktās distances sakarā tiek pieņemtas 2 stundu laikā pēc dalībnieka
finiša. Saņemtās pretenzijas sacensību galvenais tiesnesis izskata nekavējoties.
18.2. Visas pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu
marathon@necom.lv 24 stundu laikā pēc to publicēšanas Tet Rīgas maratona mājas
lapā. Pretenzijas tiek izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas.
19. INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU
19.1. Visa dalībniekiem saistošā organizatoru informācija par Tet Rīgas maratona norisi tiek
publicēta oficiālajā mājas lapā.
19.2. 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 2019. gada reģistrētajiem dalībniekiem.
20. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
20.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par nolikumā
veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājas lapas starpniecību un
Maratona EXPO laikā 2019. gada 17.-18. maijā.
20.2. Papildus informācija: www.tetrigasmaratons vai elektroniski marathon@necom.lv
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