Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” komanda
pirmoreiz piedalīsies XXI starptautiskajā Nordea
Rīgas maratonā, kas 22. maijā notiks Rīgā.
Šodien neviens no mums vairs nebrīnās, ja uz ielas redzam cilvēku, kas savā nodabā
skrien. Daudzās pilsētās ir skrējēju klubi, citi skrien individuāli…
Organizētās skriešanas vēsture garajās distancēs skaitāma jau vairāku gadu tūkstošu
garumā. Leģenda vēsta, ka 490. gadā pirms mūsu ēras kāds ziņnesis skrējis no
Maratonas līdzenuma līdz Atēnām, lai paziņotu par grieķu armijas uzvaru pār
persiešiem. Nesagatavotajam ziņnesim šis skrējiens maksāja ne tikai veselību, bet dzīvību
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” ir viens tiem uzņēmumiem, kas regulāri seko līdzi
tam, lai tiktu veiktas darbinieku proﬁlaktiskās veselības pārbaudes, kā arī rūpējas par
to, lai būtu ne tikai labi darba apstākļi, bet arī iespēja aktīvi atpūsties un pabūt kopā
neformālā gaisotnē. Tiek organizēti kopīgi atpūtas braucieni, pagājušajā gadā
uzņēmuma komanda piedalījās arī Nūjošanas festivālā Ventspilī, bet viens no
galvenajiem pasākumiem, kuru atbalsta liels skaits strādājošo, ir ikgadējā Latvijas
Pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās veselības spartakiāde. Rezultāti,
protams, bijuši dažādi, taču ne jau tas ir galvenais – svarīgi ir piedalīties un būt kopā;
tieši tāpēc pirmoreiz uzņēmuma komanda pieteikusies Nordea maratonam, kas 22.
maijā notiks Rīgā. Par šī maratona popularitāti liecina daži skaitļi, piemēram,
2010.gadā šajā skrējienā tika pārstāvētas 45 valstis ar vairāk nekā desmit tūkstošiem
skrējēju.
Komandā ir 8 jaunieši, no kuriem viens skries pusmaratonu, bet pārējie septiņi – 5 km
distanci. Piedalīties nolemts, lai pierādītu, ka esam paši labākie skrējēji Latvijas
pasažieru pārvadātāju vidū! Pirms tam jaunieši cītīgi trenējušies, vairākiem no viņiem
jau agrāk bijuši ievērojami rezultāti dažādās sporta disciplīnās.
Modernā maratona vēsture mērāma vien tikai aptuveni 100 gadu garumā, kad Atēnu
olimpisko spēļu programmā 1886.gadā tika iekļauta 40km gara skriešanas distance un
uzvarētāja uzrādītais laiks bija 2 stundas 58 minūtes.
Rīgā maratona skriešana ir populāra kopš 20.gs.80.gadiem, bet jaunā – pusmaratona
distance – tika ieviesta 2006.gadā. Paralēli šīm garajām distancēm tiek piedāvāta
alternatīva - 5 līdz 6 km gara distance, kas pašlaik ir vispopulārākā.
Svētdiena, 22.maijs, vairs nav aiz kalniem, tāpēc vēlam mūsu komandai veiksmīgu
startu!

