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Krustpils novada
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Biedrības „Daugavas Pārupieši”
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____. __________

Velosacensības “Kūku velokross 2015”
Nolikums
Mērķis un uzdevumi:
1.1.
popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un
veselību veicinošu sporta veidu;
1.2.
popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;
1.3.
noskaidrot uzvarētājus un turpmāko vietu ieguvējus šī nolikuma 3.punktā
norādītajās grupās;
1.4.
veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
1.5.
Kūku pagasta, kā riteņbraukšanai un citām veselīga dzīvesveida aktivitātēm
piemērotas vietas popularizēšana.
2.
Starta vieta un laiks. 2015. gada 25. jūlijs 12:00 Vecā Sūnu pamatskola, Kūku pagasts,
Krustpils novads.
3. Dalībnieki, grupas un distances:
1.

3.1.
3.2.
3.3.

sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs;
sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem, bet vēlams ar kalnu
riteņbraukšanas velosipēdiem;
dalībnieki veic atbilstošas distances atbilstoši sekojošām vecuma grupām:

Sievietes:
Jaunietes - no 2003. līdz 1996. gadam dzimušas
Sievietes - no 1995. gadā dzimušās un vecākas
Iesācējas - 2003.gadā dzimušās un vecākas
Vīrieši:
Jaunieši no 2003. līdz 1996. gadam dzimušie
Vīrieši no 1995. līdz 1975. gadam dzimušie
Seniori no 1974. līdz 1966. gadam dzimušie
Veterāni 1965. gadā dzimuši un vecāki
Iesācēji 2003.gadā dzimušie un vecāki
3.4.

Distance
15 km (3 apļi)
15 km (3 apļi)
5 km (1 aplis)
15 km (3 apļi)
25 km (5 apļi)
25 km (5 apļi)
15 km (3 apļi)
5 km (1 aplis)

Starta vietas starta zonā dalībnieki ieņem sekojošā secībā:
1. starta koridors – vīrieši 25 km distances braucēji
2. starta koridors – sievietes, vīrieši 15 km braucēji un iesācēji.

4. Dalībnieku reģistrācija:
4.1.
pieteikšanās:
4.1.1. iepriekšējā pieteikšanās, aizpildot un līdz 2015.gada 24.jūlijam nosūtot uz epastu 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), vai sacensību
vietā no plkst.10:00;
4.1.2. pieteikšanās beidzas 20 minūtes pirms starta!
4.2.
Dalības maksa:
4.2.1. iepriekšpiesakoties – 3 EUR, kas samaksājami sacensību vietā pie numura
izņemšanas;
4.2.2. piesakoties sacensību dienā – 5 EUR;
4.2.3. sieviešu un vīriešu iesācēju grupām dalība sacensībās BEZMAKSAS;
4.2.4. organizācijām iespējams uzrakstīt rēķinu ar samaksu bezskaidrā naudā;
4.2.5. Dalībniekiem, kuri deklerēti Krustpils novadā, dalība sacensībās ir bez maksas
Vērtējums: uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji nolikuma 3. punktā
paredzētajās vecuma grupās un distanču kopvērtējumā.

5.

6. Apbalvošana:
6.1.
pirmo trīs vietu ieguvēji Nolikuma 3.punktā paredzētajās vecuma grupās tiks
apbalvoti ar sponsoru balvām un medaļām;
6.2.
pirmo trīs vietu ieguvēji distanču kopvērtējumos (atsevišķi sievietes un vīrieši)
tiks apbalvoti ar kausiem.
7. Tiesāšana: Galvenais tiesnesis Dainis Skrūzmanis.
8. 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;
8.2.
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;
8.3.
organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem
nelaimes gadījumiem trasē;
8.4.
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;
8.5.
aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu
aizsargķiveri.
9. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo
8.1.

dalībniekus no personīgās atbildības.
10. Informācija un organizatori:
10.1.

velosacensības organizē un vada: biedrība „Daugavas Pārupieši”;
biedrība „Veloklubs Līvāni”,

10.2.

Velosacensības atbalsta:

10.3.

Kontakti:

Krustpils novada pašvaldība

Normunds Pastars – 26165834, daugavasparupiesi@inbox.lv
Dainis Skrūzmanis – 26350848, info@livelo-team.lv

