Velosacensības “Līvānu Velokross 2010” Līvānu novada čempionāts MTB
1. Mērėis un uzdevumi.
• Popularizēt riteĦbraukšanu 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 šī nolikuma 3.punktā norādītajās
grupās, kā arī uzvarētāju (Līvānu Novada čempionu) un turpmāko vietu ieguvējus
„Sporta” distances vērtējumā starp Līvānu Novada iedzīvotājiem;
• Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.
2. Starta vieta un laiks.
2010. gada 24. jūlijā 11:00 Līvānos, pilsētas stadionā
3. Dalībnieki, grupas un distances
Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs.
Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais
pārstāvis.
Sacensībās atĜauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem, bet vēlams ar kalnu
riteĦbraukšanas velosipēdiem (MTB 26’’ ratiem).
Tiek piedāvātas trīs atšėirīgas distances:
1.
„Sporta” distance 32 km garumā
2.
„Tautas” distance 7 km garumā
3.
Bērnu sacensību distance (Pilsētas stadiona teritorijā)
32 km un 7 km distances ir izveidotas vienā aplī un ir marėētas.
Informācija par Bērnu sacensību distanci tiks izziĦota sacensību dienā.
Dalībnieki startē atbilstošajās vecuma grupās, un veic atbilstošas distances:
Sievietes:
Meitenes no 1998. līdz 1997. gadam dzimušas
Jaunietes no 1996. līdz 1992. gadam dzimušas
Vai (pēc izvēles)
Sievietes 1991. gadā dzimušas un vecākas
Vai (pēc izvēles)

KM
„Tautas” - 7 km / 4 apĜi
„Tautas” - 7 km / 4 apĜi
„Sporta” - 32 km / 1 aplis
„Tautas” - 7 km / 4 apĜi
„Sporta” - 32 km / 1 aplis

Vīrieši:
Zēni no 1998. līdz 1997. gadam dzimušie
Jaunieši no 1996. līdz 1992. gadam dzimušie
Vai (pēc izvēles)
Vīrieši no 1991. līdz 1966. gadam dzimušie
Vai (pēc izvēles)
Veterāni 1965. gadā dzimuši un vecāki
Vai (pēc izvēles)

„Tautas” - 7 km / 4 apĜi
„Tautas” - 7 km / 4 apĜi
„Sporta” - 32 km / 1 aplis
„Tautas” - 7 km / 4 apĜi
„Sporta” - 32 km / 1 aplis
„Tautas” - 7 km / 4 apĜi
„Sporta” - 32 km / 1 aplis

Bērni:
Meitenes 1999.gadā dzimušas un jaunākas
Zēni 1999.gadā dzimuši un jaunāki

Info uz vietas
Info uz vietas

Starta vietas starta zonā dalībnieki ieĦem reăistrācijas numuru secībā.
4. Dalībnieku reăistrācija:
Iepriekšējā pieteikšanās:
1. aizpildot anketu internetā www.livelo-team.lv un nosūtot to pa e-pastu:
info@livelo-team.lv, vai pastu: Biedrības 5-44, Līvāni, LV-5316 vai iesniedzot
personīgi organizētājam, vai ...
2. aizpildot un nosūtot uz e-pastu info@livelo-team.lv sekojošu brīvā formā rakstītu
informāciju: dalībnieka vārds uzvārds; dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads);
vecuma grupa un distance (tautas vai sporta); dzīvesvieta (pilsēta, novads);
komanda (ja ir), vai ...

3. sacensību vietā no plkst.9:00. Pieteikšanās beidzas 5 minūtes pirms starta!
5. Starta nauda
Dalība sacensībās ir bezmaksas un starta nauda netiek iekasēta.
6.Vērtējums
Sacensībās tiks noteikti uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji Nolikuma 3. punktā
paredzētajās vecuma grupās un distancēs. Papildus tiek vērtēti sacensību dalībnieki
Līvānu Novada iedzīvotāji, atsevišėi sievietes un vīrieši (noteikti Līvānu novada čempioni
un pārējo vietu ieguvēji) „Sporta” distances kopvērtējumā.
7. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji sieviešu, vīriešu un jauniešu grupās „sporta” distancē un zēnu,
meiteĦu grupā „tautas” distancē tiks apbalvoti ar sponsoru balvām, medaĜām un
diplomiem.
Pirmo trīs vietu ieguvēji sieviešu, vīriešu un jauniešu grupās „tautas” distancē tiks
apbalvoti ar sponsoru balvām un diplomiem.
Līvānu novada iedzīvotāji, pirmās vietas ieguvēji „Sporta” distances kopvērtējumā
sieviešu un vīriešu grupās tiks apbalvoti ar kausiem, medaĜām un diplomiem. Otro un
trešo vietu ieguvēji – ar medaĜām un diplomiem.
Bērnu sacensībās ar piemiĦas balvām tiks apbalvoti visi dalībnieki.
8.Tiesāšana
Sacensību tiesāšanu veic tiesnešu brigāde 3 cilvēku sastāvā.
9. Dalībnieku ievērībai!
•
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām ar savu parakstu apliecina, ka
uzĦemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai, ka
ievēros ceĜu 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 ceĜā.
•
Aizsargėiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargėiveri.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana
neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
10. Informācija un organizatori
Velosacensības organizē un vada: Biedrība „Veloklubs Līvāni”
Velosacensības atbalsta: Līvānu Novada Dome
Kontakti:
Dainis Skrūzmanis – 26350848, info@livelo-team.lv

