Backyard ultra sāksies sestdien, 3. aprīļa plkst. 8:00. Stundu pirms skrējiena sākuma saņemsi e-pastu ar linku
uz Zoom aplikācijas sapulci, linku uz Youtube tiešraidi un informāciju par Whatsapp grupas izveidi. Ja šādu
e-pastu nebūsi saņēmis līdz sestdienas plkst. 7:10, lūdzu, nekavējoties sazinies ar tiesnešiem: 26445581
(Anete), 26149269 (Andris) vai anete@supervaroni.lv / andris@supervaroni.lv.

Pieejamās saziņas formas:
Whatsapp. Sestdien 7:00 no rīta saņemsi e-pastu ar tiesnešu telefona numuriem. Tev ir jāizveido Whatsapp
grupa, kurā pievieno sevi un visus tiesnešus. Whatsapp grupa jānosauc “# Backyard ultra”, kur # ir Tavs
starta numurs. Savu starta numuru vari atrast šeit: https://ej.uz/BYU2021
Šī ir pamatveids kā sazināties ar tiesnešiem, lai informētu viņus, ka esi startējis konkrēto stundu un esi
finišējis konkrēto stundu. Šāda Whatsapp grupa ir obligāta. Ja kāda iemesla dēļ Whatsapp nelieto, lūdzu
sazinies ar tiesnešiem individuāli, lai piedāvātu citu risinājumu.

Zoom. Sestdien 7:00 no rīta saņemsi e-pastu ar linku uz Zoom ballīti. Dalība šajā ballītē nav obligāta, tā ir
vairāk domāta kā vieta, kur var parunāties ar citiem dalībniekiem, pastāstīt kā Tev iet, parādīt savu
sagatavošanās procesu starp skriešanas reizēm. Šī ir arī iespēja sazināties ar tiesnešiem mutiskā veidā. Zoom
ballīte ir paredzēta tikai dalībniekiem un tiesnešiem. Vietu skaits ierobežots – 100 dalībnieki vienlaicīgi.

Youtube. Sestdien 7:00 no rīta saņemsi e-pastu ar linku uz Youtube video. Šis video būs kopija no Zoom
ballītes. Šo linku vari lietot, lai skatītos, kas notiek Zoom ballītē, uzzinātu visu jaunāko informāciju par
notikumiem trasē. Šo linku vari nosūtīt arī saviem līdzjutējiem, lai viņi ir lietas kursā. Periodiski mēģināsim
tiešraides laikā informēt gan par to kādi ir rezultāti, veiksim mazas ekspresintervijas un dalīsimies ar citu
interesantu informāciju. Sestdien 7:45 veiksim arī īsu uzrunu vēlreiz atgādinot noteikumus.

Rezultātu iesniegšana:
Rezultātu iesniegšana notiek katra izveidotajā Whatsapp grupā, kur ir pievienoti sacensību tiesneši.
Lietas, kas ikvienam būs jāsniedz katru stundu:
1. Info, ka esi startējis. Jāatsūta Whatsapp ziņa, ka dodies skriet. Šo var darīt sākot no iepriekšējās
stundas 55. minūtes, taču jāņem vērā, ka skriet drīkst sākt tikai līdz ar jaunās stundas sākumu. Mēs
sekosim līdzi, lai jūsu starta laiks aktivitātē ir apaļā stundā. Pieļaujamā kļūda ir viena minūte.
2. Info, ka esi noskrējis 6.706km. Jāatsūta Whatsapp ziņa, ka esi finišējis. Papildus ir jāpierāda, ka esi
izpildījis nepieciešamo uzdevumu. Ir vairāki veidi kā to vari izdarīt. Pietiks, ja izpildīsi vienu no
zemāk esošajiem punktiem:
2.1. Whatsapp ziņā pievienojot linku uz savu aktivitāti (Strava, garmin connect u.c.). Pārliecinies, ka
aktivitāte ir publiski pieejama, lai tiesneši var to apskatīt;
2.2. Whatsapp ziņā pievienojot attēlu, kur nofotogrāfēts jūsu sporta pulkstenis. Pulkstenī jābūt
redzamai kilometrāžai, distancē pavadītajam laikam un pulkstenim, lai mēs varētu pārliecināties,
ka tā ir aktuālā stunda;
2.3. Izmantojot ar Strava saistītu aplikāciju, kuru var lejuplādēt šeit:
http://platformaracing.com/byu2021/ Šādā gadījumā jums būs tikai jāaugšuplādē jūsu aktivitāte
savā Strava kontā. Drošības un programmatūras limitu dēļ, lūdzu reģistrējieties arī Supervaroņi
Backyard Ultra Strava grupā. https://www.strava.com/clubs/661688
VAI
3. Info, ka esi izstājies no turpmākas dalības.
Atceries, ka šis nav pasaules čempionāts, taču šis ir veids, kā palīdzēt Latvijas taku skriešanas izlasei
novembrī nokļūt pasaules čempionātā Taizemē. Ja vēlies vēl papildus atbalstīt izlasi, vari veikt ziedojumu uz
šiem rekvizītiem, maksājuma mērķī norādot “Ziedojums Latvijas izlasei”:

Biedrība “Supervaroņi Adventure”
Reģistrācijas numurs 40008295800
LV39HABA0551048021396 (A/S Swedbank)
Aicinām dalībniekus būt godīgiem pret sevi un citiem. Cieniet tiesnešus, jūs esiet daudz, viņi ir tikai daži un
būs tik toleranti, cik iespējams. Tas ir Tavs pienākums, lai rezultāti nonāk pie tiesnešiem, nevis otrādi.
Ja rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinies ar tiesnešiem, rakstot e-pastu uz
andris@supervaroni.lv vai anete@supervaroni.lv.
Tiekamies sestdien!

