Nolikums

sacensības “VELO12H”

2017

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvā sporta nodarbībās.
1.2. Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā veselību veicinošu sporta veidu.
Attīstīt izturības, stratēģijas sacensību veidus.
1.3. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
Noskaidrot izturīgākos, ātrākos un gudrākos velobraucējus.
1.4. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem,
pieaugušajiem un ģimenēm. Attīstīt komandas garu, stratēģiju taktiku uzvaru
kaldināšanai.
2. Sacensību datums un vieta
2.1. Sacensību starts 26.08.2017 pulksten 9.00. Sacensību finišs 26.08.2017
pulksten 21.00.
Sacensību starta un finiša vieta: “Akmensdārzs”, Bieriņi, Rīga, ( Kantora –Amulas
ielas krustojums)
2.2. Pulksten 11.00-18.00 starts 1 stundas sacensībām MINI
3. Distance un starta laiks
3.1. Pulksten 9:00 - starts sacensībām VELO12H, trases garums ~3.33km
3.2. Pulksten 11:00 -18:00 - starts sacensībām MINI, trases garums ~500 m.
Starts tiek dots vienlaicīgi visām grupām.
4. Pieteikšanās
4.1. Sacensībām MINI pieteikšanās sacensību dienā 1.stundas laikā pirms starta no
pulksten 10.00 līdz 17:00.
4.2. Sacensībām “VELO12H” notiek iepriekšēja pieteikšanās
mājasslapā www.velo12.lv . Pieteikties sacensībām var līdz 21.augusta pulksten
23.59.
4.3. Sacensībām numuri tiek izsniegti pieteikšanās kārtībā sacensību dienā uz
vietas no pulksten 7:00-8:30
4.4. Dalībnieku skaits ir neierobežots.
5. Dalības maksa
5.2. Sacensībām “VELO12H”:
10 EUR/persona, līdz 20.augustam
15 EUR/persona, līdz 24.augustam
5.1. Sacensībām MINI - 5 EUR. Dalības maksa tiks iekasēta uz vietas sacensību
dienā pie reģistrācijas.
5.3. Dalības maksa jāsamaksā bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz nolikuma
11.punktā norādītajiem rekvizītiem līdz 20.augusta pulksten 23.59. Vai paaugstinātā
dalības maksa līdz 24.augusta 23.59. Dalības maksai šajā laikā ir jābūt ieskaitītai

norēķinu kontā. Veicot apmaksu jānorāda sekojoši rekvizīti VELO12H, grupas un
komandas nosaukums!
Organizācijām, pēc pieprasījuma, var tikt izrakstīts rēķins apmaksai.
5.4. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek
atgriezta.
5.5. Dalības maksā ietilpst:
- marķēta un sagatavota trase;
- dalībnieka numurs;
- ūdens;
- laika kontroles sistēma – rezultātu uzskaite un apkopošana
- neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/ finiša zonā
dežūrē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

6. Grupas

Sievietes
Vīrieši
Jauktā

UNO
1 sieviete
1 vīrietis

DUO
2 sievietes
2 vīrieši
1 vīrietis+1 sieviete

SQUADRA
3-5
3-5
3-5, minimums 1 sieviete

Sacensības MINI Grupas
Vīrieši Sievietes
7-12 gadi
+
+
13-17 gadi
+
+
18+
+
+
7. Sacensību norise
1. Komandas mērķis ir nobraukt pēc iespējas vairāk apļus 12.stundās.
2. Dalībnieki startā tiek izvietoti pieteikšanās secībā.
3. Sacensību laikā komandai ir atļauta tikai viena dalībnieka atrašanās trasē.
Dalībnieku nomaiņa atļauta tikai speciālajā maiņas zonā, kad tiek nodots
komandas biedram komandas numurs un laika uzskaites ierīce.
4. Dalībnieku maiņas biežums netiek ierobežots.
5. Sacensību finišs ir 26. augustā plkst. 21:00. Vēlāk finišējušo dalībnieku
pēdējais aplis netiek ieskaitīts.
8. Vērtēšana
8.1. Sacensībās rezultātus vērtē komandām atbilstoši katrai distancei
8.2. Uzvar komanda, kura konkrētajā laika posmā pieveic vairāk apļus. Ja apļu
skaits noslēgumā ir vienāds, uzvar tas, kurš pirmais finišējis pēdējo apli.
8.3. Katrā Grupā jābūt vismaz 3 dalībniekiem vai komandām, lai grupa var tikt
nokomplektēta.
8.4. Rezultāti tiks apkopoti un publicēti mājas lapā www.velo12.lv
8.5. Sacensību organizatori ir tiesīgi mainīt noteikumus un sacensību formātu.
Sacensību dalībnieku minimālais daudzums ir 60 dalībnieki.

9. Sacensību noteikumi
9.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš ar velosipēda vadīšanas iemaņām.
Dalībniekam jābūt vismaz 16.gadus vecam. MINI sacensībās var piedalīties līdz
2010.gadā dzimuši dalībnieki.
9.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai
likumīgais pārstāvis. Anketas aizpildītājs nes atbildību par nepilngadīgajām
personām. Startējot komandā par nepilngadīgajiem atbild komandas kapteinis vai
vecāki.
9.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem, ņemot vērā, ka trase
sastāv no ceļiem ar dažādu segumu (meža takas, grants, smiltis, asfalts).
Velosipēdiem jābūt labā tehniskā stāvoklī.
9.4. Visiem dalībniekiem ir obligātas aizsargķiveres. Visa distance ir jāveic ar
galvā uzliktu un aizsprādzētu aizsargķiveri. Par tās nelietošanu vai par
neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
9.5. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot sacensību dalībnieka numuru, ar savu
parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētās
nepilngadīgās personas veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances
veikšanai. Ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
9.6. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild
par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/
vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc
sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm,
kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
9.7. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu, dalībnieki atsakās no jebkādu
pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā
iesaistītām personām iespējamā nelaimes gadījumā vai materiālo zaudējumu
rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.
9.8. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana
neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
9.9. Reģistrējoties katram dalībniekam tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir
jāpiesprauž velosipēda priekšā labi redzamā vietā.
9.10. Katram dalībniekam starta zonā jāieņem sava starta vieta attiecīgajā koridorā
pēc numuru kārtības.
9.11. Traumu gadījumā sacensību dalībniekiem jāpalīdz citiem sacensibu
dalībniekiem iespēju robežās . Vai jāziņo organizatoriem vai neatliekamajai
palīdzībai.
9.12. Sacensību dalībniekiem diennakts tumšajā laikā jānodrošina priekšējais un
aizmugurējais apgaismojums. Laika periods tiks norādīts atkarībā no laika
apstākļiem.
9.13. Jebkurš dalībnieksvar iesniegt protestu organizētājiem, ja dalībnieks ir ticis
ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju. Protests jāiesniedz aizskartās
personas vai visas komandas parakstīts 30 minūšu laikā pēc nobrauktā apļa
beigām, samaksājot 20 EUR. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek
atgriezta.
9.14. Distance virzās pa koplietošanas ceļiem, jābūt uzmanīgiem, šķērsojot
koplietošanas ceļus! Ja dalībnieks izbrauc ārpus trases, lai turpinātu
sacensības ir jāatgriežas tajā pašā vietā trasē atpakaļ. Sacensību laikā
transporta kustība netiks ierobežota. Ikvienam dalībniekam jāievēro ceļu
satiksmes noteikumi. Par trases vai satiksmes noteikumu neievērošanu
dalībnieks vai komanda tiek diskvalificēta!

10. Apbalvošana
10.1. Sacensībās “VELO12H” tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā,
nolikuma 4.punkts.
1. līdz 3.vietu ieguvušās komandas apbalvo ar balvām. Sacensību "VELO12H"
apbalvošana Akmensdārzs, Bieriņi, Rīga pulksten 22:00
10.2. Sacensībās MINI tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā,
nolikuma 4.punkts (medaļa vai balva). Akmensdārzs, Bieriņi, Rīga pulksten 20:00
10.3. Strīdus gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu, kur ir norādīti dzimšanas dati.
11. Informācija un organizatori
Sacensības “VELO12H” organizē Latvijas Sporta Fonds sadarbībā ar Rīgas Domes
Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
Organizatori patur tiesības papildināt, mainīt sacensību nolikumu.
Par izmaiņām tiek paziņots mājas lapā www.velo12.lv
Kontakti:
Sandis Eņģelis, e-pasts: info@sportafonds.lv, tālr. 29121816 (Rīga), www.velo12.lv
Norēķinu rekvizīti:
“Latvijas Sporta Fonds”, nodibinājums
Reģ. Nr. 50008210091
Blaumaņa iela 28-1A, Rīga,
Konts: SEB, UNLALV2X
Nr. LV04UNLA0050024027679
Veicot apmaksu jānorāda sekojoši rekvizīti:
(VELO12H, grupas un komandas nosaukums)

