Daugavpils velokross 2021
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas MTB 2. kategorijas sacensības

Nolikums
Riteņbraukšanas sacensības “Daugavpils velokross 2021” rīko biedrība “Tūrisma klubs
“Sniegpulkstenīte”” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde”.

1.

Mērķis un uzdevumi

1.1. Sekmēt riteņbraukšanas attīstību Daugavpilī un reģionā ilgtermiņa perspektīvā.
1.2. Veicināt iedzīvotāju sportisko aktivitāti, popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā
visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.

2.

Laiks un norises vieta

Velokrosa sacensības notiks 2021. gada 3. jūlijā Stropu mežā, Daugavpils pilsētā.
Sacensību centrs: https://ej.uz/DaugavpilsVelokrossSC2021

3.

Sacensību programma
9:00 – 12:30
10:30

12:00
13:00
13:01
~15:00

Numuru izņemšana
Starts 1. braucienam
(Meitenes, Jaunietes, Zēni, Jaunieši, Vīrieši Master
5+, Sievietes Master 3+, Veselības brauciens)
Brauciena laika limits 1 stunda.
Apbalvošana 1. brauciena dalībniekiem
Starts 2. braucienam
(Vīrieši Juniori, U23/Elite, Master 1,2)
(Sievietes Juniores, Sievietes U23/Elite, Sievietes
Master 1,2, Vīrieši Master 3,4 )
Apbalvošana 2. brauciena dalībniekiem

* Sacensību programma var tikt precizēta ne vēlāk kā 2 dienas pirms sacensību sākuma.

4.

Distances un grupas

Dalībnieki limits katrā braucienā 60 dalībnieki. Nepieciešamības gadījumā dalībnieku skaits
var tik palielināts.
Viena apļa garums ir 4.5 km. Atkarībā no dalībnieku vecuma, sacensību dalībnieki veiks 2-6
apļu lielu distanci. Vecuma grupa tiek noteikta pēc dalībnieka dzimšanas gada.
Veselības brauciens
Velokrosa kausa izcīņas laikā notiks arī Veselības brauciens. Veselības braucienā var
piedalīties jebkurš no 17 gadiem (2004. gadā dzimušie un vecāki dalībnieki). Veselības
braucienā jānobrauc 2 apļi.
Kopvērtējums
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Velokrosa laikā sievietes, kuras veic 4 apļus un vīrieši, kuri veic 6 apļu distanci savā vecuma
grupā piedalās Daugavpils velokross kopvērtējumā, kā arī dalībnieki ar derīgām LRF izdotām
licencēm tiek vērtēti LRF nacionālā MTB rangā.
Vecuma grupas
Sievietes un jaunietes
Grupa

Vecums

Distance
(apļi)

Brauciens

Meitenes

2007. – 2008. g.dz.

13-14 gadi

2

1

Jaunietes

2005. – 2006. g.dz.

15-16 gadi

2

1

Juniores

2003. - 2004. g.dz.

17-18 gadi

4

2

Elite/ U23

1987. - 2002. g.dz.

19-34 gadi

4

2

Master 1,2

1977. - 1986. g.dz.

35-44 gadi

4

2

Master 3+

1976. g.dz.

45 gadi un vairāk

2

1

Vīrieši un jaunieši
Grupa

Vecums

Distance
(apļi)

Zēni

2007. – 2008. g.dz.

13-14 gadi

2

1

Jaunieši

2005. – 2006. g.dz.

15-16 gadi

2

1

Juniori

2003. - 2004. g.dz.

17-18 gadi

6

2

Elite/ U23

1987. - 2002. g.dz.

19-34 gadi

6

2

Master 1,2

1977. - 1986. g.dz.

35-44 gadi

6

2

Master 3,4

1967. – 1976. g.dz.

45-54 gadi

4

2

Master 5+

1966. g. un vecāki

55 gadi un vairāk

2

1

5.

Noteikumi

5.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas
iemaņām.
5.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais
pārstāvis.
5.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem (izņemot elektro
velosipēdus), ņemot vērā to, ka trase sastāv no ceļiem ar dažādu segumu (meža takas, grants,
smiltis). Velosipēdiem jābūt labā tehniskajā stāvoklī.
5.4. 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.
5.5. 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.
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5.6. 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.
5.7. 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.
5.8. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo
dalībniekus no personīgās atbildības.
5.9. Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kas ir
jāpiesprauž pie velosipēda stūres redzamā vietā.
5.10. Katram dalībniekiem starta zonā jāieņem sava starta vieta attiecīgajā koridorā,
pamatojoties uz veikto apļu skaitu. Ja dalībnieks ierindojās citā starta koridorā un noignorēja
sacensību organizatoru aizrādījumu pārvietoties uz savu starta koridoru, tad dalībniekam
tiek piešķirtas piecas soda minūtes pie rezultāta vai dalībnieks tiek diskvalificēts.
5.11. Pulcēšanās starta koridoros notiek ne ātrāk kā 5 minūtes pirms starta.
5.12. Distance stiepjas pa marķētu apli šķēršļotā apvidū. Par maršruta neievērošanu
dalībnieks tiek diskvalificēts.
5.13. Ja dalībnieks izbrauc ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika
pamesta.
5.14. Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to
jāinformē tiesneši un jānodod čips.
5.15. Pēc līdera finiša, došanās apļos tiek noslēgta un pārējiem dalībniekiem, šķērsojot
finiša līniju, tiek fiksēts finišs.
5.16. Laika ņemšanas čips pēc distances veikšanas jānodod reģistratūrā. Čipa
nozaudēšanas gadījumā sods – 20 eiro.
5.17. Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija,
mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
5.18. Sacensību norises vietā ikvienai personai jāievēro distancēšanos un jābūt sociāli
atbildīgai.
5.19. Komandu pārstāvji, treneri, sportisti ievēro divu metru fizisku distanci un neveicina
drūzmēšanos sacensību sekretariātā, saņemot dalībnieku numurus, kontaktējoties ar
tiesnešiem un citu apkalpojošo personālu.
5.20. Sacensību starta/finiša zonā var atrasties skatītāji tikai ar Covid-19 sertifikātu
(vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts).
5.21. Pēc finiša, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska
kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.).
5.22. Apbalvošanas ceremonijā sacensību organizatori un sportisti attālināti sveic viens
otru, izvairoties no fiziska kontakta.

6.

Dalībnieku reģistrācija

Piesakoties sacensībām, dalībnieks skaidri un noteikti piekrīt savu personas datu apstrādei.
Dalībnieks apzinās, ka dati tiks paturēti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams dalībnieku uzskaites
nolūkiem.
Pieteikšanās:
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1.
Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2021. gada 1. jūlija plkst. 23:59,
reģistrējoties sacensību mājaslapā velokross.sniegpulkstenite.lv.
2.
Sacensību dienā notiek tikai reģistrēto dalībnieku numuru izsniegšana no plkst. 9:00
līdz 12:30. Dalībnieku reģistrācija uz vietas nenotiek.
3.
Nepilngadīgie sacensību dalībnieki sacensībās piedalās ar vecāku atļauju.

7.

Dalības maksa

Dalības maksu maksā 2004. gadā dzimušie un vecāki dalībnieki – 12 Eur. Dalības maksu
jāveic tikai ar pārskaitījumu uz biedrības kontu ar norādi DALĪBA VELOKROSĀ ne vēlāk
kā līdz pieteikšanās beigām. Ja dalības maksa noteiktajā termiņā netiek nomaksāta vai
dalībnieks nevar uzrādīt apmaksu apliecinošu dokumentu, reģistrācija tiek anulēta un
dalībnieks netiek pielaists sacensību startam.
2005. gadā dzimušajiem un jaunākiem dalībniekiem dalība sacensībās ir bez maksas.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
Sacensību organizators par katru unikālo dalībnieku, kas ir veicis dalības maksas iemaksu,
pārskaita 1 EUR uz Latvijas Riteņbraukšanas federācijas koordinēto Latvijas jaunatnes
riteņbraukšanas fondu jauno un talantīgo sportistu dalībai starptautiskajās sacensībās un
treniņnometnēs.

8.

Vērtējums

Tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, kā arī Veselības braucienā un
kopvērtējumā. Kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji atsevišķi sieviešu un vīriešu
kategorijā tiks apbalvoti ar naudas balvām.
Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir
norādīti dzimšanas dati.

9.

Informācija

Aicinām būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci. Lūgums ikvienu izvērtēt savu
veselības stāvokli pirms došanās uz sacensībām. Atgādinām, ka Covid-19 ierobežojumi un
drošības sadzīves principi turpinās!
Sacensības tiks fotografētas un filmētas, iegūtais materiāls tiks izmantots sacensību
organizatoru vajadzībām un publicitātes nodrošināšanai.
Kontakti:
Oļegs Frīds, tālr. +371 29926531
E-pasts: daugavpils@mtb.lv
Sacensību mājas lapa: http://velokross.sniegpulkstenite.lv
FB: https://www.facebook.com/DaugavpilsVelokross/
Rekvizīti:

Biedrība “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte””
Reģ. Nr. 50008189881
Bankas konts: LV60HABA0551036560759, "SWEDBANK" AS
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