1. Eiropas kompāniju maratona čempionāts
Stafete un individuālais
Milānā, 2018. gada 8. aprīlī

Milānas maratona dalībnieku skaits 2018. gadā var sasniegt 20 000.
CSAIn sadarbībā ar EFCS organizē 1. Eiropas kompāniju maratona čempionātu (individuālo
un komandu).

Stafete
42 kilometru skrējiens pa Milānas skaistākajām vietām.
Pirmais Eiropas kompāniju stafešu maratona čempionāts ir skrējiens 4 cilvēku komandai,
piedalīties var visi, kas sasnieguši 16 gadu vecumu līdz 2018. gada 8. aprīlim.
42.195 km distance tiks sadalīta četros posmos, katru no posmiem skries cits komandas
dalībnieks.
Katra posma garums tiks paziņots tuvākajā laikā.
Komandas sastāvs
Katras komandas sastāvā jābūt 4 vīriešiem vai 4 sievietēm vai 2 vīriešiem un 2 sievietēm
(jaukta komanda).

Katram komandas dalībniekam jābūt ar medicīnisko sertifikātu, kas apliecina, ka dalībnieks var
piedalīties sporta sacensībās. Šādu sertifikātu parasti izsniedz ģimenes ārsts vai sporta
medicīnas speciālists.
Sertifikāts jānodod numuru izņemšanas punktā, citādi nevarēs piedalīties pasākumā. Ja persona
nevar iesniegt sertifikāta kopiju, var iesniegt parakstītu dokumentu par sertifikāta esamību.

Individuālais maratons

Distance: 42.195 m
Maratona distance veido cilpu, kas sākās un beidzās Corso Venezia.
Tikai 3,1 km bruģakmens (distances pirmajā daļā) un tikai 125 m augstuma pieaugums. Visiem
dalībniekiem būs iespēja baudīt visnozīmīgākās vēsturiskās ēkas: no Duomo līdz La Scala, no
Sforza pils līdz futūristiskajai “jauna Milāna” apkaimei.
Temperatūra skrējiena laikā ir sagaidāmā robežās no 10 °C līdz 19 °C.
Individuāla maratona dalības noteikumi
Piedalīties var personas, kas līdz 2018 gada 8. aprīlim ir sasnieguši 20 gadu vecumu.
Individuālais maratons tiek organizēts saskaņā ar FIDAL (Itālijas Vieglatlētikas federācijas) un
IAAF (Starptautiskā Vieglatlētikas federāciju asociācija) rokasgrāmatu.
Lai piedalītos, dalībniekam jāpieder vienai no sekojošām kategorijām:
a) Atlēti, kas reģistrēti ārvalstu vieglatlētikas federācijās, kas ir IAAF biedri.
b) Atlēti, kas nav reģistrēti ārvalstu vieglatlētikas federācijās, bet kuriem ir medicīniskais
sertifikāts, kas izsniegts ārzemēs un atbilst veselības aizsardzības noteikumiem sporta
sacensībās, kas ir spēkā Itālijā
Vecuma kategorijas:
Dalībnieki, sievietes un vīrieši, tiks sadalīti 5 grupās:
A kategorija: 18-30 gadi
B kategorija: 31-40 gadi
C kategorija: 41-50 gadi

D kategorija: 51-60 gadi
E kategorija: virs 60 gadiem
Finansiālie nosacījumi
Dalības maksa: 61,00 EUR no cilvēka (individuālais maratons)
160,00 EUR no komandas (stafetei, maksa par vienu komandu)
Dalības maksā iekļauts:
starta numurs, apdrošināšana, medicīniska palīdzība, skrējiena komplekts ar sponsoru
sīkrīkiem, oficiālais EA7 Emporio Armani T-krekls, oficiālais Eiropas kompāniju maratona
čempionāta T-krekls, oficiāla programma un informatīvais materiāls, laika uzņemšanas serviss
(ar transpondera īri), medaļa, tam, kas finišēja, personālu apģērbu glabāšana (organizatoru
izsniegtajā somā), ģērbtuve, transports no distances līdz finišam dalībniekiem, kas atteicās
turpināt skrējienu.

1. Eiropas kompāniju maratona čempionātā
var piedalīties Latvijas Tautas sporta asociācijas biedri.
Pieteikumu (aizpildītu pieteikuma formu) lūdzam nosūtīt uz LTSA biroju līdz 2018. gada 17.
martam pa e-pastu ltsa@riga.lv, tālrunis 26895037, 67226215.
Dalības maksa 100% apmērā jāpārskaita LTSA līdz 2018. gada 1. martam uz kontu:
LV75HABA0551034016276, Swedbank AS, Kods: HABALV22
Organizators patur tiesības slēgt reģistrāciju pirms pieteikšanas termiņa beigu datuma. Jebkurā
gadījumā pieteikumi netiks pieņemti pasākuma dienā.
Latvijas Tautas Sporta asociācija
Reģ. 40008022133
Vaļņu iela 32, Rīga LV 1050
Swedbank AS
LV75HABA0551034016276
Kods: HABALV22
www.sportsvisiem.lv

