
E-skrējiens daudzveidībai

no 23. septembra līdz 30. septembrim



Kas ir E-skrējiens daudzveidībai?

• Norisināsies no 23. septembra līdz 30. septembrim.
• Šis skrējiens atvērts visiem un tā mērķis ir popularizēt daudzveidības vērtības darbavietā.
• Digitālai sporta izaicinājums, ko var veikt individuāli vai pārī (duetā) kopā ar kolēģiem.
• Digitālās sacensības  3km vai 6km distancē. 
• Pasākums, kurā var piedalīties kopā, darbā vai attālināti.

Misija
* Piedāvāt ikvienam pasākumu, kurām
var pievienoties jebkur pasaulē.
* Piedāvāt ikvienam sportisko un
interesanto izaicinājumu, neatkarīgi no
sagatavotības līmeņa.



Kas ir E-skrējiens daudzveidībai?
Savāc punktus individuāli vai pārī:
Tavi soļi tiks saskaitīti nedēļas garumā un pārveidoti tavas komandas punktos.
Tu vari iet vai skriet, kad tu vēlies.

Skrien ar laika kontroli
Mēģini izaicināt sevi un noskriet uz ātrumu 3km vai 6km distanci.
Nedēļas laikā vari mēģināt vairākas reizes – ieskaitīts tiks labākais laiks.
Galīgais reitings – individuālie, pāri, kompānijas

Misijas
* Dalībnieki saņems paziņojumu par jauno misiju katru dienu
* Misijas ir iespēja nopelnīt papildus punktus (individuāli vai pāros)
* Misijas var būt dažāda garuma – piemēram: cik soļu var veikt 2 stundās?
* 2 misijas var notikt vienlaicīgi
* Mērķis ir savienoties ar citiem cilvēkiem un izaicināt sevi!

Viktorīna
* Katru dienu ir iespēja atbildēt uz viktorīnas jautājumiem.
* Viktorīnas tēmas: fiziskās aktivitātes, daudzveidība, integrācija.

Ja vēlies reģistrēt savu kompāniju, sūti pieteikuma formu uz ltsa@riga.lv

mailto:ltsa@riga.lv


RUN4DIV lietotne

Saderība ar viedtālruņiem

Android > sākot no versijas 4.2
iPhone > sākot ar iOS 9
Windows telefoniem – diemžēl, nav pieejama

Pieslēgšanās lietotnei

1) Lejupielādēt "RUN FOR DIV" lietotni PlayStore (priekš Android) vai AppStore
(priekš iOS dažas dienas pirms izaicinājuma sākuma).
2) Atvērot lietotni, dalībnieks tiek aicināts pievienoties izaicinājumam ("join the Challenge").
3) Tad parādās reģistrācijas (Login) ekrāns. Lai pievienotos:
- Izmantojiet to pašu e-pastu, kuru norādījāt pieteikuma formā;
- Izdomājiet paroli (tikai lai pieslēgtos 1. reizē)
- Pieņemiet noteikumus
Gadījumā, ja parādās ziņojums par kļūdu, lūgums sazināties ar promotion@ffse.fr

mailto:promotion@ffse.fr
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Lai pievienotos izaicinājumam:
1) Atbildot uz jautājumu “Kā jūs piereģistrējāties?” 
(How did you register), nospiediet “ar kompāniju” ("via
company").
2) Ievadiet kodu, kuru saņēmāt e-pastā.
3) Izvēlaties savu apakškomandu.
4) Apstipriniet savu izvēli.

Iestatījumi
* Lietotnes labajā stūrī var piekļūt lietotnes 
iestatījumiem.
* Iespēja nomainīt vārdu, uzvārdu
* Sazināties ar tehnisko atbalstu, ja ir kādas problēmas.



RUN4DIV lietotne

Soļu skaitīšana
Lai skaitītu soļus, "RUN FOR DIV" lietotne izmanto jūsu telefona soļu skaitītāja datus:

- Ja jūsu viedtālruņa operētājsistēma ir Android, ir ieteicams lejupielādēt Google Fit
lietotni un sinhronizēt to ar "RUN FOR DIV" lietotni.

- Android tālruņiem, kuriem nav Google Fit, nepieciešams pieslēgties katru dienu, jo
telefons neuztur atmiņā soļu vēsturi.

- Ja jūsu operētājsistēma ir IOS, nav nepieciešamas papildus darbības.

Soļu sinhronizēšana
Var pastāvēt 5 sekunžu aizkavēšanās, sinhronizējot soļus. Ja jūs novērojat problēmu,
sinhronizējot soļus, nekavējoties nospiediet “atjaunināt” (refresh), vai aizveriet un
atkārtoti atveriet lietotni.

Iespējams, izaicinājuma laikā jūs tiksiet lūgti instalēt atjauninājumus. Ja tas notiks, jūs
saņemsiet ziņojumu.



RUN4DIV lietotne

Telefona novietošana
Veicot aktivitāti, telefonu novietojiet:
- jūsu kabatā;
- uz rokas;
- uz jostas.

Punktu uzkrāšana
100 soļi = 1 punkts
Papildus punkti var tikt piešķirti par misijām vai atbildēm uz viktorīnas jautājumiem.



RUN4DIV lietotne

Misijas
Mērķis: sasniedziet norādīto soļu skaitu, lai saņemtu papildus punktus.

Katru dienu tiks piedāvātas jaunas misijas.

Misijas veiksmīga pabeigšana sniedz iespēju iegūt papildus punktus komandai.

Nav nepieciešams akceptēt misiju, lai piedalītos, tā automātiski sāksies laikā, kuru 
jūs uzstādīsiet.
Kad misija ir paveikta, vai misijas datums izbeidzās, misija parādīsies bonusu 
vēsturē aktivitāšu ekrānā.

Viktorīnas
• Pareizās atbildes ļauj nopelnīt papildus punktus.
• Lietotnē tiks piedāvātas vairākas viktorīnas.
• Dažādi jautājumi būs par daudzveidību, fiziskām aktivitātēm, 

sportu, kompāniju sportu), un būs jāatrod viena pareizā atbilde 
starp vairākiem atbilžu variantiem.

• Aktuālas viktorīnas būs viegli atrodamas izaicinājuma lapā.
• Kad atbilde iesniegta, vai viktorīnas datums izbeidzās, viktorīna 

parādīsies bonusu vēsturē aktivitāšu ekrānā.
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Izaicinājumu ekrāns
Kad pieslēdzaties lietotnei,  jūs tiksiet pārvirzīts mājas lapā,  kas satur informāciju 
par izaicinājumu.

SKAITĪTĀJS :
- Sarkanais skaitlis ir kopējais soļu skaits.
- Es: Mana personīga aktivitāte

FILTRI: Var izvēlēties vienu no šiem filtriem:
- Soļi
- Punkti

TAIMERIS: laiks, kas atlicis līdz izaicinājuma beigām.
Jūs varat atrasts navigācijas izvēlni lejā, kas ļauj atvērt citas lapas lietotnē:
- Reitings
- Aktivitāte
- Sociālā siena
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Reitings
Reitingu ekrānā varēs redzēt savu reitingu (ņemot vērā izvēlētus filtrus).
Var šķirot pēc:
REITINGS :
• Individuālais
• Pāru (duetu)
• Komandas (kumulatīvais punktu skaits vai vidējais punktu skaits komandas 

dalībniekam)
MĒRĪJUMI :
• Soļi
• Punkti
Jūs redzēsiet savu reitingu pirmajā ekrāna sadaļā saskaņā ar jūsu izvēlētajiem 
filtriem.
Izaicinājuma rezultāts: izaicinājumā laikā šajā sadaļā būs rakstīts “aktīvs” ("In
progress") un “beidzies” (“finished”) (kad izaicinājums beidzās) un “paveikts” 
("completed") (kad izaicinājums noslēdzās).
Turklāt, katru dienu tiks publicēts reitings pa kompānijām (kompānijas kopējo 
punktu skaitu veidos visas kompānijas komandas).
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Aktivitāšu ekrāns
Aktivitāšu sadaļā tiks atspoguļota visa statistika, kas saistīta ar personīgo
aktivitāti.
Jums būs iespēja izvēlēties jums ērtāku mērvienību:
* Soļi
* Punkti

Šajā ekrānā jūs atradīsiet 3 informācijas līmeņus:

Pirmajā sadaļā jūs redzēsiet kopējo aktivitāti, saskaņā ar izvēlēto mērvienību.

Otrajā sadaļā jūs atradīsiet :
- Jūsu aktivitāti dienas garumā ar progresu procentos salīdzinājumā ar
iepriekšējas dienas veikumu.
- Jūsu pagājušās dienas progresu attiecībā pret dienu pirms tam.
Trešajā sadaļā tiks atspoguļota nedēļas aktivitāte.

Pie izvēlnes “Aktivitāte” ("Activity") var noklikšķināt uz "Bonus", lai redzētu
papildus punktus par misijām un viktorīnām.
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Sociālā siena
Sociālās sienas ekrānā var atrast visus postus / bildes sociālajos medijos, kas 
saistīti ar E-skrējienu daudzveidībai un nomarķēti ar mirkļbirkām #RUNFORDIV, 
#Runfordiversity, #Coursedeladiversité.

Vēlies dalīties ar savu aktivitāti?

Velies zināt, ko dara dalībnieki visā pasaulē?

Apskaties pasākuma sociālajā sienā, kur parādīsies ieraksti no sociālajiem 
medijiem.

Dalies ar saviem mirkļiem, izmantojot kādu no mirkļbirkām!

Distances ar laika kontroli
Kā papildinājums izaicinājumam, dalībnieki var pieteikties divām distancēm: 3 km 
un 6 km (tiks ņemts vērā laiks). Distance var tikt veikta kājām vai ratiņkrēslā
(cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).



RUN4DIV virtuālais skrējiens

KĀ PIEDALĪTIES?
- No 23. septembra plkst. 08.00 (Parīzes laiks). Veic tik daudz skrējienu
mēģinājumus nedēļas laikā, cik vēlies (3 vai 6 km distance), izmantojot savu
ierasto lietotni (Strava, Runtastic, Runkeeper utt.)

29. septembrī plkst 12.00 (Parīzes laiks), jūs saņemsiet saiti savā e-pastā, lai
reģistrētu savu labāko veikumu 3 km un/vai 6 km distancē.

Reģistrē savu labāko rezultātu katrā distancē no 29. septembra plkst. 12.00
(Parīzes laiks) līdz 01. oktobrim plkst.12.00 (Parīzes laiks), izmantojot e-pastā
saņemto saiti, aizpildot :
* jūsu virtuālo sacensību numuru;
* jūsu vārdu un uzvārdu;
* ekrānšāviņu no sporta lietotnes ar savu labāko rezultātu (obligāti ar vārdu,
uzvārdu, datumu) – sk. paraugu.
Vēlams, arī bildi no skrējiena, ar kuru varētu dalīties sociālajos medijos.
- Skrējieni ar laika kontroli tiks oficiāli atzīti 1. oktobrī plkst. 16.00 (Parīzes laiks).
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Ja vēlies piedalīties ar savu uzņēmumu, piesakies, sūtot pieteikuma formu uz 
ltsa@riga.lv


