Velosacensības “Grīvas 1.kauss MTB XCE 2022”
Latvijas Riteņbraukšanas Federācijas MTB 3.kategorijas sacensības
NOLIKUMS
1.
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 līdz 8.vietai šī nolikumā 4.punktā noteiktajās
kategorijās;
1.5.
veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
1.6.
Grīvas aktīvās atpūtas parka, kā riteņbraukšanai un citām veselīga dzīvesveida aktivitātēm
piemērotas vietas popularizēšana.
2.
Starta vieta, laiks:
2022. gada 3.jūlijs, Grīvas aktīvās atpūtas parks, Līvāni, Līvānu novads.
3.
Sacensību programma:
10:00 – 12:30 – Dalībnieku reģistrācija un sacensību numuru izsniegšana
10:00 – 12:50 – Treniņš
13:00 – 14:30 – Individuālā laika sacīkstes (ITT)
14:35 – 17:30 – Izslēgšanas sacīkstes (1/8, 1/4, 1/2 fināli)
17:35 – 17:50 – Izslēgšanas sacīkstes (mazie fināli – 5.līdz 8.vieta)
17:55 – 18:10 – Izslēgšanas sacīkstes (lielie fināli – 1.līdz 4.vieta)
18:30 – Apbalvošanas ceremonija
Laika posmā no 13:00 līdz 18:00 sacensību centrā būs pieejama karsta tēja un uzkodas
Sacensību programma ir aptuvena, tajā noteiktie laiki var mainīties atkarībā no pieteikto dalībnieku
skaita.
4.
Dalībnieku kategorijas:
Vīrieši:
Zēni no 2011. līdz 2008. gadam dzimušie
Jaunieši no 2007. līdz 2006. gadam dzimušie
Vīrieši 2005.gadā dzimušie un vecāki
Sievietes:
Meitenes no 2011. līdz 2008. gadam dzimušās
Jaunietes no 2007. līdz 2006. gadam dzimušās
Sievietes 2005.gadā dzimušās un vecākas
5.
5.1.

Sacensību norises kārtība un noteikumi:
Kvalifikācijas sacensības (Individuālā laika sacīkstes - ITT)
 Kvalifikācijas sacensību dalībnieku skaits – neierobežots;
 Sacensību starta numuri tiek piešķirti reģistrācijas secībā un ir nemainīgi visu sacensības
laiku;









5.2.












Distances garums 1,8 km (1aplis);
Distancē dalībnieki dodas ar 30 sekunžu intervālu;
Starta secība pa dalībnieku kategorijām ir sekojoša:
o Pirmie startē Meiteņu, tad Zēnu kategorijas dalībnieki;
o Otrie startē Jauniešu sieviešu, tad Jauniešu vīriešu kategorijas dalībnieki;
o Trešie startē Sieviešu, tad Vīriešu kategorijas dalībnieki;
Pamatsacensībām (izslēgšanas turnīram) kvalificējas 32 ātrākie dalībnieki katrā no kategorijām. Ja
kādā no kategorijām dalībnieku skaits ir mazāks par 32, bet lielāks vai vienāds ar 16, tad
pamatsacensībām kvalificējas 16 ātrākie dalībnieki. Ja kādā no kategorijām dalībnieku skaits ir
mazāks par 16, tad 4 ātrākie dalībnieki kvalificējas finālam;
Ja kādā no Zēnu jauniešu, vai meiteņu jauniešu kategorijām piesakās mazāk par 4 dalībnieki, tad
šīs kategorijas, pēc organizatoru ieskatiem, var tikt apvienotas, vai rīkoti tikai kvalifikācijas
braucieni, vai arī sacensības attiecīgajā kategorijā tiek atceltas.
Ja kvalifikācijas sacensībās diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds rezultāts, tad viņu vietu
secību nosaka reģistrācijas secībā. Kurš ātrāk veicis reģistrāciju sacensībām, tam augstāka vieta;
Pamatsacensības (Izslēgšanas sacīkstes)
Distances garums 1,8 km (1aplis);
Pamatsacensībās, vienā braucienā startē ne vairāk kā 4 dalībnieki;
Ja pamatsacensībām ir kvalificējušies 32 dalībnieki, tad tie sadalās pa 4 dalībnieku grupām un veic
izslēgšanas sacīkstes, saskaņā ar sekojošu shēmu (pielikums Nr.1);
Ja pamatsacensībām ir kvalificējušies 16 dalībnieki, tad tie sadalās pa 4 dalībnieku grupām un veic
izslēgšanas sacīkstes, saskaņā ar sekojošu shēmu (pielikums Nr.2);
No katra izslēgšanas sacīkšu brauciena 2 ātrākie dalībnieki kvalificējas nākošajai kārtai;
Ja pamatsacensībām ir kvalificējušies 4 dalībnieki, tad tiek veikts tikai finālbrauciens;
Dalībniekam, kurš kvalifikācijas sacensībās ir ieguvis augstāku vietu, pamatsacensību starta zonā
ir priekšroka izvēlēties starta vietu pirmajam;
Braucienu secība:
o 1/8 fināli;
o 1/4 fināli;
o 1/2 fināli;
o Mazie fināli;
o Lielie fināli;
Starta secība pa dalībnieku kategorijām ir tāda pati kā kvalifikācijas sacensībās;

6.
Dalībnieku reģistrācija:
6.1.
Pieteikšanās:
6.1.1. iepriekšējā pieteikšanās līdz piektdienai, 2022.gada 1.jūlija plkst.23:59 https://cyclingforall.lv/comp/view/89
6.1.2. 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 sacensību
kategorija; dzīvesvieta (pilsēta, novads); komanda (ja ir),
6.1.3. vai sacensību vietā no plkst. 10:00 līdz 12:00 Pieteikšanās beidzas 30 minūtes pirms starta!
Pieteikšanās sacensību dienā var tikt limitēta līdz noteiktam dalībnieku skaitam.
6.2.
Dalības maksa:
6.2.1. Iepriekšēji piesakoties uz „Grīvas 1.kauss XCE 2022” līdz piektdienai, 2022.gada 1.jūlijam plkst.
23:59 visiem dalībniekiem sacensības ir BEZMAKSAS;
6.2.2. piesakoties sacensību dienā dalības maksa ir 15,00 EUR;
7.
Individuālais vērtējums:
Sacensībās tiks noteikti uzvarētāji un turpmāko 7 vietu ieguvēji Nolikuma 4. punktā paredzētajās
dalībnieku kategorijās. Ja kādā ko kategorijām būs pieteikušies mazāk par 16 dalībniekiem, tad tajā tiks
noteikti pirmo 4 vietu ieguvēji.
8.
8.1.

Apbalvošana:
Katras dalībnieku kategorijas uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem;

8.2.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā no dalībnieku kategorijām tiks apbalvoti ar medaļām un
iespējamajām atbalstītāju balvām. Ceturto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar iespējamajām atbalstītāju
balvām.
8.3.
Sieviešu un vīriešu kategorijas pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar pasākuma atbalstītāja
„GRANIT Parts” naudas balvām:

1.vieta – 50 EUR

2.vieta – 30 EUR

3.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.
9.
Dalībnieku ievērībai:
9.1.
Sacensību rezultātu fiksēšana notiek izmantojot elektronisko čipu sistēmu. Katram dalībniekam
tiek izsniegts čips kurš piestiprināms pie rāmja, vai dakšas pēc iespējas tuvāk zemei. Čipa nozaudēšanas
gadījumā dalībnieks apņemas kompensēt tā izmaksas 50 EUR apmērā;
9.2.
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;
9.3.
Sacensību numuram ir jābūt redzami piestiprinātam uz stūres;
9.4.
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.);
9.5.
Sacensībās nedrīkst izmantot riepas ar metāla radzēm, stūres pagarinājumus kā triatlonā vai
individuālā brauciena velosipēdiem. Tradicionālie papildus rokturi (stūres radziņi) ir atļauti
9.6.
Sacensību norises laikā, trasē, nav atļauta tīša darbība kas saistīta ar stumšanu, vilkšanu, kavēšanu,
grūšanu vai citu tamlīdzīgu darbību, kas var citam dalībniekam veicināt kritienu vai izbraukšanu no
trases. Par šādu darbību veikšanu, tās iniciatoram var tikt piešķirta diskvalifikācija.
9.7.
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;
9.8.
organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem
trasē;
9.9.
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;
9.10. 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;
9.11. 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.
10.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no
personīgās atbildības.
11.
Informācija un organizatori:
11.1. velosacensības organizē un vada: biedrība „Veloklubs Līvāni”. Pasākuma vadītājs – Dainis
Skrūzmanis, velosacensību galvenais tiesnesis – LRF 1.kategorijas MTB tiesnesis Vladislavs Sokolovs
11.2. 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;
11.3. Kontakti: Dainis Skrūzmanis – 26350848, info@livelo-team.lv
Visa aktuālā informācija par velosacensībām – https://www.facebook.com/LiVelo.Team

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

