Velosacensības “Kūku MTB Maratons 2020”
Latvijas Riteņbraukšanas Federācijas MTB 2.kategorijas sacensības
NOLIKUMS
1.

2.

3.

Mērķis un uzdevumi:
1.1.
Veicināt Latvijas un Lietuvas pierobežas riteņbraukšanas entuziastu un sportistu
sadarbību, izveidojot pārrobežu riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida
aktīvistu tīklu;
1.2.
popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un
veselību veicinošu sporta veidu;
1.3.
popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;
1.4.
noskaidrot uzvarētājus un turpmāko vietu ieguvējus šī nolikuma 3.punktā
norādītajās grupās un 33 km distances vērtējumā, kā arī maratona distances
komandu vērtējumā;
1.5.
veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
1.6.
Kūku pagasta, kā riteņbraukšanai un citām veselīga dzīvesveida aktivitātēm
piemērotas vietas popularizēšana.
Starta vieta un laiks:
2020. gada 20.septembris, Vecā Sūnu pamatskola, Kūku pagasts, Krustpils novads.
Plkst. 11:00 starts bērnu distances dalībniekiem. Plkst. 12:30 starts Maratona un
Pusaudžu distances dalībniekiem.
Dalībnieki, grupas un distances:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs;
sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu mehāniskiem (ar kāju spēku
darbināmiem) velosipēdiem, bet vēlams ar kalnu riteņbraukšanas (MTB)
velosipēdiem;
sacensībās nedrīkst izmantot riepas ar metāla radzēm, stūres pagarinājumus kā
triatlonā vai individuālā brauciena velosipēdiem. Tradicionālie papildus rokturi
(stūres radziņi) ir atļauti;
dalībnieki veic atbilstošas distances atbilstoši sekojošām vecuma grupām:

Maratona distance 33 km
Vīrieši:
Jaunieši U18 (VJ) no 2006. līdz 2002. gadam dzimušie
Vīrieši Elite (V) no 2001. līdz 1991. gadam dzimušie
Vīrieši (V30) no 1990. līdz 1981. gadam dzimušie
Seniori (V40) 1980. līdz 1971. gadam dzimušie
Veterāni (V50) no 1970. līdz 1961. gadam dzimušie
Veterāni (V60) 1960. gadā dzimušie un vecāki
Sievietes:
Jaunietes U18 (SJ) no 2006. līdz 2002. gadam dzimušās
Sievietes Elite (S) no 2001. līdz 1981.gadam dzimušās
Senjoras (S40) 1980.gadā dzimušās un vecākas

Pusaudžu distance 8 km
Sievietes:
Meitenes (SM) no 2009. līdz 2005. gadam dzimušās
Iesācējas (SI) no 2004. gada dzimušās un vecākas
Vīrieši:
Zēni (VZ) no 2009. līdz 2005. gadam dzimušie
Iesācēji (VI) no 2004. gada dzimušie un vecāki
2005. un 2006.gados dzimušajiem pusaudžiem, zēniem un meitenēm ir dota izvēles
iespēja startēt 8 km pusaudžu distancē vai 33 km garajā maratona distancē.
Bērnu distance līdz 2 km
Meitenes (BM1) no 2009. līdz 2011. gadam dzimušās
Meitenes (BM2) 2012.gadā dzimušās un jaunākas
Zēni (BZ1) no 2009. līdz 2011. gadam dzimušie
Zēni (BZ2) 2012.gadā dzimušie un jaunāki
Meitenes, Zēni (BMZ) skrejriteņu kategorijā
2009. gadā dzimušajiem bērniem, zēniem un meitenēm ir dota izvēles iespēja startēt
līdz 2 km garajā bērnu distancē vai 8 km garajā pusaudžu distancē.
3.5.

Starts tiek dots un vietas starta zonā dalībnieki ieņem pēc sekojošiem kritērijiem:

3.5.1. Bērnu sacensībās katras vecuma grupas dalībnieku starts tiek dots atsevišķi.
Pirmie startē jaunāko grupu dalībnieki, tad pieaugoši vecāko. Starta vietas starta
zonā visi ieņem atbilstoši savam vecumam un varēšanai. Pirmās starta rindas
ieņem vecākie bērni;
3.5.2. Maratona distancē starta vietas dalībnieki ieņem atbilstoši savām spējām,
objektīvi izvērtējot savu varēšanu. Pirmajā starta koridorā izvietojas maratona
distances dalībnieki, otrajā starta koridorā pusaudžu un iesācēju grupu dalībnieki
4. Dalībnieku reģistrācija:
4.1.
Pieteikšanās:
4.1.1. iepriekšējā pieteikšanās līdz ceturtdienai, 2020.gada 17.septembra plkst.23:59 https://cyclingforall.lv/comp/view/72
4.1.2. vai nosūtot uz e-pastu info@livelo-team.lv vai iesniedzot organizatoriem
sekojošu brīvā formā rakstītu informāciju: dalībnieka vārds uzvārds; dzimšanas
dati (mēnesis, gads); atbilstošā distance; dzīvesvieta (pilsēta, novads); komanda
(ja ir),
4.1.3. vai sacensību vietā no plkst. 9:00 Pieteikšanās beidzas 30 minūtes pirms starta!
4.2.
Dalības maksa:
4.2.1. Iepriekšēji piesakoties uz „Kūku MTB Maratons 2020” līdz ceturtdienai,
2020.gada 17.septembrim plkst. 23:59 visiem dalībniekiem sacensības ir
BEZMAKSAS;
4.2.2. piesakoties sacensību dienā dalības maksa ir 15,00 EUR (izņemot bērnu
sacensības);
5.

Individuālais vērtējums:
Sacensībās tiks noteikti uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji Nolikuma 3.
punktā paredzētajās vecuma grupās, kā arī distanču vērtējumā 33 km Maratona
distancē atsevišķi starp vīriešiem un sievietēm.
LRF amatieru MTB rangā atsevišķi tiks vērtēti dalībnieki ar derīgām Cycling for
All (no 19 līdz 34 gadu vecumam), Master (no 35 gadu vecuma) licencēm, kā arī
junioru licencēm kuri startēs Maratona distancē.

6. Komandu vērtējums:
6.1.
Komandu vērtējumā tiek noteikti uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji
sacensību Maratona distancē. Komandu vērtējums tiek veikts, ja komandā ir
pieteikti vismaz 4 dalībnieki.
6.2.
Komandu vērtējumam var pieteikt sievietes un vīriešus neierobežotā dalībnieku
skaitā, bet komandas rezultāta ieskaitē iet 4 labāko komandas dalībnieku
distances laiku summa.
6.3.
Uzvarētāja komanda ir ar mazāko laiku summu.
6.4.
Komandas sastāvs tiek veidots reģistrējoties sacensībām cyclingforall.lv
iepriekšējās pieteikšanās sistēmā. Komanda tiek identificēta pēc vienāda
reģistrācijas nosaukuma. Pēc iepriekšējās pieteikšanās termiņa beigām un
sacensību dienā netiks veikti nekādi labojumi komandu uzskaitē. Iespēja
izvēlēties kādu esošo vai reģistrēt jaunu komandu būs tikai tiem jaunajiem
dalībniekiem kuri sacensībām piesakās uz vietas, starta dienā.
7. Apbalvošana:
7.1.
pirmo trīs vietu ieguvēji Nolikuma 3.punktā paredzētajās vecuma grupās tiks
apbalvoti ar iespējamajām sponsoru balvām un medaļām;
7.2.
pirmo vietu ieguvēji Nolikuma 3.punktā paredzētajās vecuma grupās, izņemot
vīriešu un sieviešu iesācēju grupas, tiks apbalvoti ar kausiem.
7.3.
Maratona distances kopvērtējumā pirmo 3 vietu ieguvēji atsevišķi sieviešu un
vīriešu kategorijā tiks apbalvoti ar kausiem.
7.4.
Maratona distances kopvērtējuma pirmo 4 vietu ieguvēji atsevišķi sieviešu un
vīriešu kategorijā tiks apbalvoti ar sekojošām naudas prēmijām:
1.vieta – 60 EUR
2.vieta – 40 EUR
3.vieta – 30 EUR
4.vieta – 20 EUR
Naudas balvas tiks izmaksātas bezskaidrā naudā, ar pārskaitījumu uz dalībnieka
norādīto bankas konta numuru. Naudas balvu saņēmēji ir paši atbildīgi par
iespējamo ienākuma nodokļa samaksu atbilstoši nodokļu likumdošanai.
7.5.
Trīs labākās komandas tiks apbalvotas ar sponsoru un atbalstītāju balvām.
7.6.
Bērnu sacensībās ar sponsoru balvām tiks apbalvoti visi dalībnieki.
Prognozējamie uzvarētāju apbalvošanas laiki: Bērnu distances dalībniekiem –
12:15. Pusaudžu un Maratona distanču dalībniekiem – 15:30
8. Dalībnieku ievērībai:
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

Sacensību rezultātu fiksēšana notiek izmantojot elektronisko čipu sistēmu.
Katram maratona vai pusaudžu distances dalībniekam tiek izsniegts čips kurš
piestiprināms pie rāmja, vai dakšas pēc iespējas tuvāk zemei. Čipa nozaudēšanas
gadījumā dalībnieks apņemas kompensēt tā izmaksas 10 EUR apmērā.
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.
Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības. Visiem sacensību
dalībniekiem pa grants seguma ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa
brauktuves labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Sacensību
dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no māju
pagalmiem, pļavām un meža ceļiem un jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot
autoceļus.
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;

8.5.

organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem
nelaimes gadījumiem trasē;
8.6.
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;
8.7.
aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu
aizsargķiveri. Uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jebkurus cietus
priekšmetus (videokameras u.c. u.t.m.l.);
8.8.
piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei
sacensību organizēšanas vajadzībām, sacensību rezultātu objektīvai
nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu,
dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtā;
8.9.
sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto
foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām,
izmantošanai publicitātes nodrošināšanai, tai skaitā publicēšanai masu mēdijos,
sociālajos tīklos u.c., u.t.m.l.
9. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo
dalībniekus no personīgās atbildības.
10. Informācija un organizatori:
10.1.

velosacensības organizē un vada: biedrība „Veloklubs Līvāni”.

Pasākuma vadītājs – Dainis Skrūzmanis, velosacensību galvenais tiesnesis – LRF
1.kategorijas MTB tiesnesis Vladislavs Sokolovs
10.2. Velosacensības tiek organizētas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.
– 2020.gadam ietvaros, realizējot projektu „Dzīves apstākļu uzlabošana Latgales, Zemgales
un Utenas reģionos, izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu riteņbraukšanas un veselīga
dzīvesveida aktīvistiem”. Sacensības finansē „Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds” (ERDF),
Līdzfinansē - Latvijas valsts un Līvānu Novada Dome.
10.3. Kontakti: Dainis Skrūzmanis – 26350848, info@livelo-team.lv
Visa aktuālā informācija par velosacensībām – https://www.facebook.com/KukuMTB/
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
Valsts Kase
n/k LV24TREL9166736001000

