Velosacensības “MTB Komandu Stafete 2016”,
NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi.
• Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un
veselību veicinošu sporta veidu;
• Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;
• Noskaidrot uzvarētājus un turpmāko vietu ieguvējus starp riteņbraucēju komandām;
• Apbalvot sacensību „LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2016” kopvērtējuma
laureātus;
• Apbalvot nominācijas „Open XCO Cup, Latvia 2016” kopvērtējuma laureātus;
• Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, riteņbraucēju kopienas saliedētību un
komandas garu, draudzīgu un nepiespiestu atmosfēru pasākuma norises laikā.
2. Starta vieta un laiks.
2016. gada 16. oktobris (svētdiena) 12:00 Cigoriņa kalns, Pļaviņu novads.

3. Dalībnieki, grupas un distances
Sacensībās var piedalīties riteņbraucēji no 12 gadu vecuma, kuri apvienojušies komandās
ne mazāk kā 3 dalībnieki komandā.
Komandas tiek vērtētas sekojošās kategorijās:



Vīriešu komanda (sastāvā 3 dalībnieki vīrieši)
Jauktā komanda (3 dalībnieku sastāvā ir jābūt vismaz 1 sieviete)

Distance izveidota vienā aplī. Distances garums 10 līdz 15 km. Distance veidota tehniski
sarežģīta un fiziski grūta, tuvinoties riteņbraukšanas krosa (XCO) formātam. Distances
maršruts pārsvarā vedīs pa Cigoriņa kalna apkārtnes mežu takām un ceļiem.

4. Komandu stafetes pamatnoteikumi
Komandas reģistrējoties sacensībām, pirms starta pašas izlemj katra komandas
dalībnieka starta secību. Dalībnieku starta secība nevar tikt mainīta pēc reģistrācijas
beigām.
Veicot reģistrāciju, dalībnieki paziņo, kurš no dalībniekiem veiks 1. apli.
Pirmie uz startu stājas komandu pirmie numuri, kuri pēc distances 1 apļa veikšanas
nodod stafeti tālāk sekojošajiem numuriem.
Katrs dalībniek sacensību gaitā, nobrauc vienu apli. Komandai kopumā jānobrauc 3 apļi
(katram dalībniekam pa vienam).
Lai tiktu ieskaitīts sacensību finišs, katram no dalībniekiem ir jānobrauc savs aplis.
Ja trasē rodas tehniska ķibele, kuras dēļ apli nobraukt nav iespējams un paša spēkiem
nav iespējams to salabot:
 Dalībnieks var pabeigt apli skrienot,
 Dalībnieks var atgriezties maiņas zonā, kur paziņo tiesnešiem par radušos situāciju
(aplis netiek ieskaitīts) un nodod stafeti nākamajam komandas biedram, kurš var
veikt savu distanci, kamēr tiek atrisināta ķibele vai nobraukt apli, iespējams,
izmantojot citu (komandas biedra) velosipēdu, pie tā piestiprinot savu individuālo
numuru.
Stafetes nodošana notiek ‘maiņas zonā’, ar plaukstu pieskaroties nākošajam stafetes
dalībniekam, pie muguras, pleca vai rokas.
Sacensību laikā ir atļauta tikai viena Dalībnieka atrašanās trasē. Dalībnieku maiņa atļauta
tikai maiņas zonā. Dalībnieks dodas trasē tikai pēc tam, kad ir apstājies no trases
iebraukušais Dalībnieks.
5. Pasākuma norises gaita
 9:00 līdz 11:30 dalībnieku komandu reģistrācija.
 9:00 līdz 12:00 trases iepazīšanās braucieni.
 11:45 breefings (komandu stafetes maiņas principi un maiņas zonas otganizācija)
 12:00 līdz ~14:00 komandu stafetes sacensības
 ~ no 14:30 līdz 15:30
o Komandu stafetes laureātu apbalvošana
o LiVelo Kausa kalnu riteņbraukšanā 2016 laureātu apbalvošana.
o Open XCO Cup, Latvia 2016 laureātu apbalvošana.
 15:30 pasākuma oficiālās daļas noslēgums



No 15:30 pasākuma neoficiālā daļa (desu cepšana).

6. Dalībnieku reģistrācija:
Pieteikšanās:
1. iepriekšējā pieteikšanās uz „Komandu stafeti 2016” līdz 2016. gada 13. oktobra
plkst. 24:00 - http://briedis.cyclingforall.lv/comp/view/21
2. vai aizpildot un nosūtot uz e-pastu info@livelo-team.lv vai iesniedzot
organizatoram personīgi sekojošu brīvā formā rakstītu informāciju:
 komandas nosaukums;
 komandas dalībnieku vārdi, uzvārdi
 dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads);
3. sacensību dienā, sacensību vietā no plkst. 10:00. Pieteikšanās beidzas 30 minūtes
pirms starta! Starta dienā reģistrējamo komandu skaits tiek limitēts, ne vairāk kā
5 (piecas)
7. Dalības maksa
Iepriekšēji piesakoties sacensību dalības maksa ir 5,00 EUR no katra komandas
dalībnieka.
Piesakoties sacensību dienā dalības maksa ir 10,00 EUR no katra komandas dalībnieka.
8. Vērtējums
Sacensībās tiks noteikti uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji Nolikuma 3. punktā
paredzētajās kategorijās,

9. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēju komandu dalībnieki katrā no kategorijām tiks apbalvoti ar
piemiņas medaļām vai kausiem un iespējamajām sponsoru balvām.

10. Dalībnieku ievērībai!

Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām ar savu parakstu apliecina, ka
uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai, ka
ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.

Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild
par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un
materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc
sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm,
kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

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.

Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.

Vairāk informācijas www.livelo-team.lv vai www.velo24.lv
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana
neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

11. Informācija, organizatori un kontakti
Velosacensības organizē un vada:
Biedrība „Sporta klubs „Skanste”” Kaspars Meinuzs / 26634465, kaspars_m@inbox.lv /
Biedrība „Veloklubs Līvāni” Dainis Skrūzmanis / 26350848, info@livelo-team.lv /
Biedrība „Briedis Bedrē Brikšķināja” Sanita Bitko / 26364983, sanita.bitko@gmail.com /
Norēķinu rekvizīti:
Biedrība „Veloklubs Līvāni”
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Reģ.nr. LV40008122473
Swedbank A/S
n/k LV44HABA0551036030263
SEB Banka A/S
n/k LV62UNLA0050020461982

