
Mobilās aplikācijas “Endomondo” izaicinājumi, uzskaitot kilometrus kādā no trīs disciplīnām: “Siguldieši 

soļo! ”, “Siguldieši skrien!”, “Siguldieši brauc ar velo!”. 

NOLIKUMS 

Mobilās aplikācijas “Endomondo” izaicinājumi “Siguldieši soļo! ”, “Siguldieši skrien!”, “Siguldieši brauc ar 

velo!” (turpmāk tekstā – Izaicinājumi, katrs atsevišķi - Izaicinājums) notiks no 2019.gada 23.septembra 

plkst. 8.00 līdz 2019.gada 29.septembra plkst. 22.00 Veselības un Sporta nedēļas ietvaros virtuālajā vidē, 

izmantojot lietotni “Endomondo” (turpmāk tekstā – Endomondo).  

Izaicinājumu mērķi: 

 • iesaistīt Siguldas novada iedzīvotājus fiziskajās aktivitātēs, īpaši vecinot aerobo ciklisko slodžu 

iekļaušanu ikdienas treniņprogrammās,  

• mudināt iedzīvotājus patstāvīgi organizēt savus treniņus un doties dabā,  

• attīstīt tehnoloģisko risinājumu lietošanas prasmes, lai sekotu līdzi savu treniņu rezultātiem un 

izmantotu tos ne tikai sportisko mērķu sasniegšanai.  

 

Vispārīgie noteikumi. 

1.Izaicinājums sākas 2019.gada 23.septembrī plkst. 8.00 un noslēdzas 2019.gada 29.septembrī plkst. 

22.00. 

2. Zem disciplīnas “Siguldieši soļo!” ieskaitē tiek vērtētas arī māmiņas ar ratiem un nūjotāji. 

3. Izaicinājumu dalībniekiem nav noteikts vecuma ierobežojums un katrā disciplīnā tiek noteikts viens 

uzvarētājs, kā arī izlozētas divas veicināšanas balvas. 

4. Lai piedalītos izlozē, dalībniekiem jāveic vismaz 3 aktivitātes savā izvēlētajā disciplīnā. 

5. Katras aktivitātes startam vai finišam ir jābūt Siguldas novada teritorijā. Distances laikā drīkst šķērsot 

Siguldas novada teritoriju.  

6. Dalībnieka Endomondo profilam jābūt publiski redzamam (treniņa dati un maršruta ieraksts (GPS 

dati)). Treniņa datus aizliegts labot un manuāli papildināt. Visiem treniņiem ir jānotiek ārpus telpām un ir 

jābūt fiziskai kustībai (nedrīkst izmantot skriešanas vai velo trenažierus). 

7. Viens dalībnieks drīkst piedalīties visās disciplīnās, bet lai piedalītos izlozē, katrā no izvēlētajām 

disciplīnām ir jābūt ar 3 aktivitātēm. 

8. Izaicinājuma dalībnieki, kuru Endomondo ieraksti būs tikuši laboti vai nesaturēs maršruta ierakstu 

(karti), tiks izslēgti no kopvērtējuma cīņas par balvu un izlozes. Izaicinājumu rīkotāji pārskatīs visus 

dalībnieku Endomondo ierakstus. 

9. Dalībnieki, kuri nav Siguldas novada iedzīvotāji (par informācijas avotu tiks pieņemta informācija, kas 

redzama Endomondo lietotāja profilā), nepiedalās cīņā par Siguldas novada pašvaldības balvām. 

10. Uzvarētāji tiks paziņoti un veikta izloze  2019.gada 30.septembrī plkst. 12.00 Siguldas Sporta centrā, 

Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā. 

 

Dalībnieku reģistrācija. 

Par Izaicinājumu dalībnieku var kļūt ikviens Endomondo lietotājs. Dalībnieki bez maksas reģistrējas 

vienam vai vairākiem Izaicinājumiem un piekrīt, ka viņu treniņu informācija ir pieejama Izaicinājumu 

rīkotājam un citiem dalībniekiem.   

• “Siguldieši soļo!” / https://www.endomondo.com/challenges/41037787 

• “Siguldieši skrien!” / https://www.endomondo.com/challenges/41037854 

• “Siguldieši brauc ar velo!” / https://www.endomondo.com/challenges/41037900  

Izaicinājumu rīkotāji.  

https://www.endomondo.com/challenges/41037787
https://www.endomondo.com/challenges/41037854
https://www.endomondo.com/challenges/41037900


Izaicinājumus rīko Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Siguldas Sporta centru. 

 


