“Valta birzs kauss 2018”
Priekules novada atklātais čempionāts MTB velokrosā 2018. 3.posms
Lejaskurzemes MTB velokrosa seriāla 2018. 3.posms
Nolikums
1. Mērķis un uzdevumi:
1.1.
veicināt riteņbraukšanas popularitāti Priekules novadā, Lejaskurzemē un Latvijā;
1.2.
popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvās atpūtas veidu un veselīgu dzīvesveidu
veicinošu sporta nodarbi;
1.3. iesaistīt riteņbraukšanas sportā Priekules novada jauniešus;
1.4.
popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;
1.5.
uzlabot sporta, izglītības iestāžu, pašvaldību un citu organizāciju savstarpējo sadarbību
riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
2. Sacensību vadība:
Sacensības organizē Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar „Priekules veloklubu” un Riteņbraukšanas
klubu „Liepāja”.
3. Laiks un vieta:
Priekules novads, Priekule, “Valta birzs”, Priekules parka estrāde 2017. gada 3.jūnijs. Sacensības sākas
plkst. 12:00, reģistrācija uz vietas un numuru izņemšana no plkst. 10:00 - 11:40 grupām S-10, V-10, S-12,
V-12, S-14, V-14, S-16, V-16, S-18, S, SS un 10:00 -13:00 grupām V-18, V-20, V-30, V-40, V-50,
sekretariātā.
Grupa
S-10, V-10, S-12, V-12
S-14, V-14, S-16, V-16
S-18, S, SS
V-18, V-20, V-30, V40,V-50

~Starta laiki
12:00
~12:30
~13:10
~14:00

Atkarībā no pieteikto dalībnieka skaita sacensību laiki var tikt mainīti
4. Dalībnieki:
Par sacensību dalībnieku var būt jebkurš sportists velobraucējs ar savu, tehniskā kārtībā esošu, velosipēdu
un sacensībām atbilstošu veselības stāvokli.
Vecuma grupas un dalības maksas:

Grupa

Sievietes
Vecums

Distance
s garums
S-10
2008. dz. g. un jaunākas 1aplis
S-12 meitenes (D) 2006. - 2007. g.
1aplis
S-14 meitenes (C) 2004. - 2005. g.
2 apļi
S-16 jaunietes (B) 2002. - 2003. g.
2 apļi
S-18 juniores (A)
2000. - 2001. g.
3 apļi
S
1984. - 1999. g.
3 apļi
SS
1983. dz. g. un vecākas
3 apļi
* Priekules novada iedzīvotājiem dalība sacensībās bez maksas
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Dalības maksas
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
*7 eiro par posmu
*7 eiro par posmu

Vīrieši
Grupa
Vecums
V-10
2008. dz. g. un jaunāki
1 aplis
V-12 zēni (D)
2006. - 2007. g.
1 aplis
V-14 zēni (C)
2004. - 2005. g.
2 apļi
V-16 jaunieši (B)
2002. - 2003. g.
2 apļi
V-18 juniori (A)
2000. - 2001. g.
5 apļi
V-20
1984. - 1999. g.
5 apļi
V-30
1974. - 1983. g.
5 apļi
V-40
1964. - 1973. g.
5 apļi
V-50
1963. g. un vecāki
3 apļi
* Priekules novada iedzīvotājiem dalība sacensībās bez maksas
5.

Dalības maksas
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
*7 eiro par posmu
*7 eiro par posmu
*7 eiro par posmu
*7 eiro par posmu

Noteikumi:
5.1. Reģistrējoties apliecinu, ka:
– mans veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstoša izvēlētajai distancei;
– apzinos, ka pasākuma organizētājs nenes atbildību par manām kā dalībnieka iespējamām
traumām, vai veselības traucējumiem, sacensību ietvaros;
– esmu informēts, ka iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta un ka dalībnieka numurs nav
nododams citai personai;
– visa mana sniegtā informācija ir patiesa;
- Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst pret sacensību laikā organizatoru
uzņemto fotogrāfiju izmantošanu sacensību publiskajos materiālos.
– piekrītu nodot savus personas datus apstrādei pasākuma organizatoriem, lai nodrošinātu
rezultātu apkopošanu, tajā skaitā piekrītu, ka organizators pēc pasākuma publicē manis
sasniegtos rezultātus.
– esmu izlasījis un sapratis, kā arī piekrītu un apņemos ievērot pasākuma nolikumu. Katrs
sacensību dalībnieks, veicot reģistrāciju, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas
veselības atbilstību distances veikšanai un iespējamām traumām sacensību ietvaros.
5.2. Alkohola reibumā esošas personas netiek pielaistas dalībai sacensībās.
5.3. Visas distances laikā AIZSPRĀDZĒTAS VELOĶIVERES, IR OBLIGĀTAS!
5.4. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta
pieteikuma anketu.
5.5. Sacensības notiek pie ierobežotas vai daļēji ierobežotas transporta kustības.
5.6. Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi!
5.7. Atkārtoti šķērsojot finiša līniju dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku.
5.8. Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta.
5.9. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti
sacensību nolikumā tai skaitā mainīt distances garumu un sacensību norises vietu.
5.10. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
5.11. Organizators un citi cilvēki, kuri ir, iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem
tiešiem vai netiešiem fiziskiem, materiāliem vai morāliem zaudējumiem sacensību
dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī sacensību laikā.
5.12. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas
organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes
gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
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6. Vērtēšana:
Uzvar dalībnieks, kurš savā vecuma grupā uzrādījis labāko distances veikšanas laiku. Sacensības notiek
individuālā ieskaitē.
Vērtēšana tiek veikta, katrā posmā atsevišķi, kā arī kopvērtējumā.
Priekules novada atklātā čempionāta MTB velokrosā 2018, kopvērtējuma ieskaitē tiek ņemti 4 (četru)
sacensību posmu labākie rezultāti. (tiek vērtēta katra grupa atsevišķi)

1.vieta
2.vieta
3.vieta
4.vieta
5.vieta
6.vieta
7.vieta
8.vieta
9.vieta
10.vieta

100
95
92
89
87
85
84
83
82
81

11.vieta
12.vieta
13.vieta
14.vieta
15.vieta
16.vieta
17.vieta
18.vieta
19.vieta
20.vieta

80
79
78
77
76
75
74
73
72
71

21.vieta
……
……
……
……
26.vieta
……
…..
…..
…..

70
…..
…..
…..
…..
65
….
….
….
….

7. Apbalvošana:
Katrā posma 1.–3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar medaļām. Kopvērtējuma 1.–3. vietas
ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar piemiņas kausiem un diplomiem. Visas sezonas garumā
iespējamas mazas pārsteiguma balviņas bērnu un jauniešu vecuma grupu braucējiem no mūsu
atbalstītājiem.
8. Sacensību distances
Trase ierīkota Priekulē, “Valta birzī”, Priekules parka estrādes apkārtnē. Sacensības notiek apļos
šķēršļota apvidū ar dabiskiem un mākslīgiem šķēršļiem, apļa garums aptuveni 4 km. Distance veidota pa
meža ceļiem, meža takām un pļavām.
9. Serviss:
9.1. pirmā medicīniskā palīdzība atradīsies trases starta un finiša punktā.
9.2. dzirdināšanas punkts starta un finiša zonā.
9.3. dalībnieku ēdināšana pēc finiša.
9.4. velomazgāšana pēc finiša
10. Pieteikumi:
Iepriekšējā pieteikšanās pa e-pastu priekules.veloklubs@inbox.lv
pieteikšanās e-pastā, norādot:
- vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzīvesvieta (pilsēta vai novads), komanda (ja ir).
- grupa, kurā vēlas startēt.
Iespējama arī pieteikšanās sacensību dienā sacensību sekretariātā.
Kontaktinformācija:
Priekules veloklubs – priekules.veloklubs@inbox.lv
Priekules veloklubs – Mārtiņš Gulbis-Švans
+37126166960
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