Daugavpils velokross 2017
Sacensību seriāla „LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017” 1.posms

NOLIKUMS
Velokrosa sacensības „Daugavpils velokross 2017” organizē biedrība „Tūrisma klubs
„Sniegpulkstenīte””.
Sacensības tiks vērtētas arī seriāla „LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017” ietvaros
saskaņā ar nolikumu: http://ej.uz/LiVelo_MTB_2017_Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt velokrosu kā aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
1.2. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem,
pieaugušajiem un ģimenēm.
1.3. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.

2. Laiks un norises vieta
Velokrosa sacensības notiks 2017. gada 6. maijā Stropu mežā, Daugavpils pilsētā.
Sacensību centrs: http://ej.uz/DaugavpilsVelokross2017
•

Bērnu vecuma grupas sacīkstes notiks no plkst. 10:00.

•

Velokrosa starts plkst. 12:30.

3. Distances un grupas
Atkarībā no dalībnieku vecuma, sacensību dalībnieki veiks 1, 2 vai 3 apļu lielu distanci.
Viena apļa garums ir 7-8 km.
Veselības brauciens
Velokrosa kausa izcīņas laikā notiks arī Veselības brauciens. Veselības braucienā var
piedalīties jebkurš (bez vecuma ierobežojumiem). Veselības braucienā jānobrauc viens
aplis.
Kopvērtējums
Velokrosa laikā sievietes, kuras veic 2 apļu un vīrieši, kuri veic 3 apļu distanci savā vecuma
grupā piedalās arī Daugavpils velokross kopvērtējumā.
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Vecuma grupas
Sievietes un jaunietes
Grupa

Vecums

Distance (apļi)

S-12

2004. - 2005. g.dz.

12-13 gadi

1

S-14

2002. - 2003. g.dz.

14-15 gadi

1

S-16

1999. - 2001. g.dz.

16-18 gadi

1

S-19

1988. - 1998. g.dz.

19-29 gadi

2

S-30

1978. - 1987. g.dz.

30-39 gadi

2

S-40

1968. - 1977. g.dz.

40 gadi un vairāk

2

S-50

1967. g. un vecākas

50 gadi un vairāk

1

Vīrieši un jaunieši
Grupa

Vecums

Distance (apļi)

V-12

2004. - 2005. g.dz.

12-13 gadi

1

V-14

2002. - 2003. g.dz.

14-15 gadi

1

V-16

1999. - 2001. g.dz.

16-18 gadi

2

V-19

1988. - 1998. g.dz.

19-29 gadi

3

V-30

1978. - 1987. g.dz.

30-39 gadi

3

V-40

1968. - 1977. g.dz.

40-49 gadi

3

V-50

1967. g. un vecāki

50 gadi un vairāk

2

* S-12 / S-14, kā arī V-12 / V-14 grupas LiVelo Kausa kopvērtējumā tiks vērtēti attiecīgi zem SM un VZ grupām.
* S-19 / S-30 grupas LiVelo Kausa kopvērtējumā tiks vērtēti zem S Elite grupas.
* S-50 grupa nepiedalās LiVelo kausa kopvērtējumā. S-50 sievietes var izvēlēties startēt S-40 grupā lai piedalītos LiVelo kausa
kopvērtējumā.

Bērni
Notiks arī sacensības bērniem.
Bērnu sacīkstes notiks pa marķētu apli starta/finiša zonā.
M-10 un Z-10 grupas dalībnieki ar vecāku atļauju var piedalīties attiecīgi S-12 un V-12
lielajā distancē.
Grupa

Meitenes

M-2

2014. – 2015. g.dz. (2-3 gadi)

Z-2

2014. – 2015. g.dz. (2-3 gadi)

100m

M-4

2012. – 2013. g.dz. (4-5 gadi)

Z-4

2012. – 2013. g.dz. (4-5 gadi)

200m

M-6

2010. – 2011. g.dz. (6-7 gadi)

Z-6

2010. – 2011. g.dz. (6-7 gadi)

600m

M-8

2008. – 2009. g.dz. (8-9 gadi)

Z-8

2008. – 2009. g.dz. (8-9 gadi)

800m
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Grupa

Zēni

Distance

2

M-10

2006. – 2007. g.dz. (10-11 gadi)

Z-10

2006. – 2007. g.dz. (10-11 gadi)

1000m

4. Noteikumi
4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas
iemaņām.
4.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais
pārstāvis.
4.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem, ņemot vērā to, ka trase
sastāv no ceļiem ar dažādu segumu (meža takas, grants, smiltis). Velosipēdiem jābūt
labā tehniskajā stāvoklī.
4.4. 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.
4.5. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka
uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa
atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un
sacensību nolikumu. Šaubu gadījumā iesakām izvēlēties īsāko no distanču variantiem.
4.6. 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.
4.7. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu pieteikuma anketā, dalībnieki atsakās
no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma
organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo
zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā
ceļā.
4.8. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo
dalībniekus no personīgās atbildības.
4.9. Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir
jāpiesprauž pie velosipēda redzamā vietā.
4.10. Katram dalībniekiem starta zonā jāieņem sava starta vieta attiecīgajā koridorā,
pamatojoties uz distances garumu. Ja dalībnieks ierindojās citā starta koridorā un
noignorēja sacensību organizatoru aizrādījumu pārvietoties uz savu starta koridoru,
tad dalībniekam tiek piešķirta viena soda minūte pie rezultāta.
4.11. Distance stiepjas pa marķētu apli šķēršļotā apvidū. Par maršruta neievērošanu
dalībnieks tiek diskvalificēts.
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5. Dalībnieku reģistrācija
Pieteikšanās:
1. iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2017. gada 4. maija plkst. 23:59,
reģistrējoties sacensību mājaslapā velokross.sniegpulkstenite.lv, vai nosūtot
pieteikuma anketu uz e-pastu daugavpils@mtb.lv:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dalībnieka vārds, uzvārds
Dzimums
Dzimšanas dati (diena/mēnesis/gads)
Distance
Dzīvesvieta (pilsēta, novads)
Komanda (ja ir)
E-pasts

2. sacensību dienā dalībnieki var pieteikties no plkst. 9:00 līdz 12:00.
3. Sacensību dienā Bērnu vecuma grupas dalībnieku reģistrācija notiek no plkst. 9:00
līdz 9:30. Bērnu vecuma grupas sacensības notiks no plkst. 10:00 līdz 11:30.
Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai
likumīgais pārstāvis.

6. Dalības maksa
Iepriekš piesakoties dalības maksa ir 5 Eur.
Piesakoties uz vietas, sacensību dienā, dalības maksa ir 10 Eur.
Dalības maksu varēs samaksāt sacensību norises dienā.
Bērniem (līdz 16 gadiem) dalība sacensībās ir bez maksas.
* Iepriekš piesakoties uz visiem 7 (septiņiem) “LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017”
posmiem dalības maksa sastāda 21,00 EUR no dalībnieka, ar aprēķinu 3,00 EUR par katru
sacensību posmu.

7. Vērtējums
Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (nolikuma 3. punktā
paredzētajās vecuma grupās), kā arī Veselības braucienā un kopvērtējumā.
Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir
norādīti dzimšanas dati.

8. LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017
„LiVelo Kausa kalnu riteņbraukšanā 2017” mērķis ir apvienot citu, mazo reģionālo
riteņbraukšanas pasākumu organizatorus, perspektīvā paplašinot sacensību posmu daudzumu,
ģeogrāfiju un dalībnieku skaitu.
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Sacensību seriāla „LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017” norises posmi un vietas:
1.posms (MTB-XC) „Daugavpils Velokross 2017” 06.05.2017., Daugavpils LV
2.posms (MTB-M) „Līvānu MTB Maratons 2017” 22.07.2017., Līvāni LV
3.posms (MTB-XC) „Kūku Velokross 2017” 29.07.2017., Kūku pag. LV
4.posms (MTB-XC) „Sēlijas Pērle 2017” 19.08.2017., Gārsene LV
5.posms (MTB-M) „Jēkabpils MTB Maratons 2017” 02.09.2017., Jēkabpils LV
6.posms (MTB-M) „Daugavpils Novada MTB Maratons 2017” 16.09.2017., Svente LV
7.posms (MTB-M) „Kūku MTB Maratons 2017” 01.10.2016., Kūku pag. LV
Visās vecuma grupās, kuras piedalās seriāla „LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017”
kopvērtējumā, katram tās dalībniekam tiks aprēķināti individuālie reitinga punkti pēc
sekojošas sistēmas: katras šajā nolikumā minētās distances labākā laika īpašniekam tiek
piešķirti 1000 punkti, bet pārējiem rezultātiem punkti pēc formulas – katras distances
labākā laiks tiek dalīts ar katra attiecīgās distances pārējā dalībnieka laiku un reizināts ar
koeficientu 1000.
Visām komandām kas norādītas reģistrējot dalībniekus sacensībām, kurām dalībnieku
skaits būs ne mazāks par 4 cilvēkiem tiks aprēķināti komandas reitinga punkti kas sastāvēs
no katras komandas 4 labāko individuālo dalībnieku reitinga punktu summas. Aprēķinātais
komandu vērtējums tiks ņemts vērā seriāla „LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017”
komandu kopvērtējuma uzvarētāju noteikšanā.
Nolikums: http://ej.uz/LiVelo_MTB_2017_Nolikums

9. Informācija
Daugavpils velokross 2017
Organizē: Biedrība “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” (50008189881)
Kontakti: Oļegs Frīds, tālr. +371 29926531
E-pasts: daugavpils@mtb.lv

LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017
Organizē: Biedrība „Veloklubs Līvāni” (LV40008122473)
Kontakti: Dainis Skrūzmanis, tālr. +371 26350848
E-pasts: info@livelo-team.lv
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