Velosacensības “Livelo kauss XC 2010”
1.
•
•
•
•

Mērėis un uzdevumi.
Popularizēt MTB kā visiem pieejamu, aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB.
Noskaidrot uzvarētājus un turpmāko vietu ieguvējus sacensību dalībnieku grupās.
Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

2. Pasākuma norises datums, vieta un programma.
2010. gada 27. jūnijs, slēpošanas bāze „CigoriĦa kalns”, PĜaviĦu novads
Programma:
1000 – 1230 dalībnieku pieteikšanās, reăistrēšanās, starta numuru izsniegšana.
1300 starts velosacensībām.
1530 sagaidāms velosacensību finišs.
1530 – 1630 rezultātu apkopošana, uzvarētāju apbalvošanas ceremonija.
3. Pasākuma dalībnieki, sacensību grupas un distances
Pasākumā var piedalīties jebkurš riteĦbraukšanas entuziasts.
Sacensībās atĜauts piedalīties ar jebkura veida velosipēdiem bet vēlams ar kalnu
riteĦbraukšanas velosipēdiem (MTB 26’’ ratiem).
Distance ir izveidota vienā aplī un ir pilnībā marėēta. Dalībniekiem ir jāveic vairāki apĜi
atbilstoši savai grupai.
Dalībnieki startē sekojošās grupās un distancēs:
Vīrieši:
Zēni 1998.- 1996. gadā dzimušie
Jaunieši 1995.- 1994. gadā dzimušie
Juniori 1993.- 1992. gadā dzimušie
Vīrieši (U23) 1991. – 1988. gadā dzimušie
Vīrieši 1987. – 1981. gadā dzimušie
Meistari 1980. – 1966. gadā dzimušie
Veterāni 1965. gadā dzimušie un vecāki
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Sievietes:
Meitenes 1998.- 1996. gadā dzimušās
Jaunietes 1995.- 1992. gadā dzimušās
Sievietes 1991. – 1981. gadā dzimušās
Meistares 1980. gadā dzimušās un vecākas
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Tiem kas vēl nav gatavi pilnai distancei:
Iesācēji 1995. gadā dzimušie un vecāki, vīrieši un sievietes

20 km / 2 apĜi

Starta zonas 1.starta koridoru ieĦem vīriešu un sieviešu garās distances braucēji atbilstoši
savām spējām (katram objektīvi izvērtējot savu varēšanu), 2.starta koridoru ieĦem īsās
distances braucēji.
4. Dalībnieku reăistrācija:
Iepriekšējā pieteikšanās: nosūtot uz e-pastu info@livelo-team.lv vai faksu 653 07149 vai
iesniedzot personīgi veloveikalā „Veloprofs” Rīgā, Lāčplēša ielā 87 sekojošu brīvā formā
rakstītu informāciju: dalībnieka vārds uzvārds, vecuma grupa, dzimšanas dati (diena,
mēnesis, gads), dzīvesvieta, komanda (ja ir). Papildus jānorāda juridiskās personas
nosaukums, adrese, reăistrācijas Nr. un bankas konta Nr., ja dalības maksas apmaksai ir
nepieciešams rēėins. Iepriekšējā pieteikšanās beidzas piektdien 25.jūnijā, plkst.2000
Sacensību dienā pieteikšanās uz vietas no plkst. 1000. Pieteikšanās beidzas 30 minūtes
pirms starta.
5. Dalības nauda
Iepriekšējā 2009.gada Livelo Kausa izcīĦas grupu uzvarētājiem - bezmaksas
Sacensību dalībniekam iepriekš piesakoties – 5,00 LVL

Piesakoties sacensību dienā – dalības maksa ir 8,00 LVL
Iepriekš piesakoties dalības naudas iemaksājamas skaidrā naudā – Rīgā, veloveikalā
„Veloprofs” Lāčplēša ielā 87 vai sacensību dienā, sacensību norises vietā. Bezskaidrā naudā
- biedrības „Veloklubs Līvāni”, reă.Nr.40008122473 A/S „GE Money Bank” norēėinu kontā –
LV42BATR0051J02627700
6.Vērtējums
Sacensībās tiks noteikti uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji Nolikuma 3. punktā
paredzētajās dalībnieku grupās, kā arī 40 km distances vērtējumā atsevišėi sievietes un
vīrieši.
7. Apbalvošana
Apbalvoti tiek pirmo 3 vietu ieguvēji katrā no sacensību grupām un 40 km distances
vērtējumā atsevišėi sievietes un vīrieši.
Katras sieviešu un vīriešu grupas kā arī 40 km distances uzvarētājs saĦem kausu.
Pirmo 3 vietu ieguvēji katrā grupā saĦem medaĜas.
Pirmo 3 vietu ieguvēji katrā sieviešu, vīriešu un iesācēju grupā saĦem diplomus.
Pirmie 3 finišējušie vīrieši un pirmās 3 sievietes 40 km distances vērtējumā saĦems
sekojošas naudas balvas:
1.vieta
2.vieta
3.vieta
50 LVL
30 LVL
20 LVL
8. 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.
• Autotransporta kustība sacensību norises vietā būs daĜēji ierobežota, līdz ar to, katram
sacensību dalībniekam, šėērsojot lielākos autoceĜus, jāievēro CSN un maksimāla
piesardzība.
• 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.
Pasākuma organizatori var veikt izmaiĦas nolikumā, bet ne vēlāk kā 72 stundas
pirms starta.
9. Informācija un organizatori
Pasākumu organizē un vada:
Biedrība „Veloklubs Līvāni” www.livelo-team.lv
Veloveikals „Veloprofs” www.veloprofs.lv
Kontakti:
Dainis Skrūzmanis – 26350848, info@livelo-team.lv
Ivars Ganzburgs – 26579434, ivars@veloprofs.lv

