
Zilo kalnu velokrosa nolikums

1. Sacensību mērķis:
- popularizēt riteņbraukšanu kā veselīgu un pieejamu aktīvās atpūtas un sporta veidu Ogres un

Ikšķiles novados;
- noskaidrot labākos riteņbraucējus bērnu, jauniešu, pieaugušo un senioru grupās.
Sacensības organizē: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas

kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra", atbalsta biedrība „Nesēdi Mājās” un biedrība KS
Sporta Klubs - Veloskola.com

2. Galvenais tiesnesis: Kārlis Smilktens.
Sacensību tiesāšana un vadība notiek atbilstoši Starptautiskās Riteņbrauceju Savienības  (UCI)
un Latvijas Riteņbraukšanas Federācijas  noteikumiem.
3. Dalībnieki un to drošība:

1)  Sacensības piedalas Ogres un Ikšķiles novada iedzīvotaji un viesi. Dalībnieki
paši ir atbildīgi par savu veselības stavokli sacensību laika un to apliecina ar
parakstu  pieteikuma  anketa.  Sacensību  organizatori  neatbild  par  dalībnieku
iespējamam traumam un iespējamiem kaitējumiem sacensību laika. Sacensības
atlauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem.

2) Dalībnieki,  kuri  startē  grupas  līdz  SV  12  ieskaitot,  ir  Bērnu  velokrosa
dalībnieki  un  vinu  sacensība  norisinas  atsevišķas  trasēs.  Bērnu  velokrosa
dalībniekiem,  kuriem tiek  sniegta  palīdzība  no  malas,  rezultatu  tabula  nav
rezultata,  nav  izcīnītas  vietas,  bet  ir  atzīme  par  dalību  arpus  konkurences
(AK). Bērnu velokrosa dalībniekiem par palīdzību no malas tiek uzskatīta arī
pavadošas personas iešana vai skriešana tieši trasē aiz dalībnieka,  kurš veic
ieskaites braucienu. Dalībniekiem atlauts veikt distanci, stumjot velosipēdu pie
rokas. 

3) Bērnu  velokrosa  dalībnieku  anketas  aizpilda  un  paraksta  viens  no  bērna
vecakiem vai likumīgais parstavis. 

4) Dalībnieki distancē brauc pa marķētu celu, taku vai apvidu un turas iespējami
tuvak  marķējuma  lentam.  Vietas,  kur  trases  marķējums  ir  abas  pusēs,
dalībniekiem  obligati  jabrauc  starp  marķējuma  lentam.  Vietas,  kur  trases
izbraukšanu  regulē  tiesnesis,  dalībniekiem  jaievēro  tiesneša  noradījumi.
Aizliegts patvalīgi saīsinat distanci, bojat marķējumu. Atsevišķam dalībnieku
grupam veicot distanci javeic vairaki trases apli. Precīza informacija par aplu
skaitu katrai grupai, ka arī distancu garumi un specifiska informacija par trasi
tiek  izlikta  sacensību  diena  uz  informacijas  dēla  un  publiski  izzinota.
Dalībnieka pienakums ir pašam sekot līdzi aplu skaitīšanai un veikt noteikto
aplu skaitu. 

5) Atrodoties trasē, dalībniekam obligati jalieto aizsargķivere. Par tas nelietošanu
vai par neaizspradzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks attiecīgaja posma
tiek diskvalificēts.

6) Dalībnieka numuru nedrīkst apgriezt, un tas japiestiprina velosipēda priekša.



7) Dalībnieks  nedrīkst  sanemt  tehnisko  palīdzību  no  malas,  iznemot  Bērnu
velokrosa dalībniekus. 

8) Izdevumus, kuri saistīti ar sacensību rīkošanu, sedz sacensību organizators. 

9) Dalībnieku  naktsmītnes,  dienas  naudu (ēdinašanu)  un  cela  izdevumus  sedz
dalībniekus komandējoša organizacija. 

10) Dalības  maksu  var  samaksat:  1)   Starta  vieta  pie  sacensību  numuru
sanemšanas,  2)  nosutot  pieteikumu  uz  informacijas  e-pastu  un  apmaksajot
rēķinu 5 darba dienas pirms sacensību dienas.

4. Sacensību vieta: dabas parks ”Ogres Zilie kalni”
5. Sacensību laiks: sestdiena, 2015. gada 4. aprīlis, sacensību sākums pl.11:00
6. Pieteikšanās: iepriekšējā pieteikšanās, www.nesedimajas.lv, līdz 1. aprīļa  pl. 23:59, ievērojot

pieteikuma  formu.  Rakstiski  pieteikties  un  samaksāt  dalības  maksu  var  arī
www.nesedimajas.lv veloservisā, Mālkalnes prospektā 26,  līdz 1. aprīļa darba laika beigām,
aizpildot  pieteikuma  anketu.  Pieteikties  var  arī  sacensību  dienā  par  paaugstinātu  dalības
maksu, no pl. 9:00 līdz pl. 10:30. 

7. Vecuma grupas un distances:
      -    S 6, V6,     2009. dz. un jaunāki                      ~ 500 m  (2 apļi)
             -    S 9, V9,     2008.-2006. dz.g.                             ~ 1 km  (2 apļi)
             -    S12, V12   2005.- 2003. dz.g.                            ~  3 km (2 apļi)
             -    S15, V15   2002.- 2000. dz.g.                            ~  10 km (2 aplis)
             -    S18, V18   1999.- 1997. dz.g                             ~  15 km (3 apļi)
             -    S                1996.- 1986. dz g.                            ~  20 km (4 apļi)
             -    V                1996.- 1976. dz.g.                           ~  25 km (5 apļi)
             -    S30+          1985.- 1971.dz. g.                           ~   15 km (3 apļi)
             -    V40+          1975.- 1961. dz.g.                          ~    20 km (4apļi)
             -    S45+          1970. un vecākas,                           ~    10 km (2 apļi)
             -    V55+          1960. un vecāki                             ~   15 km (3 apļi)
           Organizatoriem ir tiesības mainīt distanču garumus atkarībā no laika  apstākļiem drošības

apsvērumu dēļ.
           Ja  kādā  no  vecuma  grupām  ir  mazāk  par  trīs  dalībniekiem,  organizatori  var

grupas apvienot.

8.  Starta laiki.  Bērnu  sacensībām SV6 -11:00,   SV9 -11:10,   SV12-11:20. Visām pārējām
vecuma grupām kopējs starts 12:00.

9. Dalības maksa: ja dalībnieks pieteicies iepriekš, līdz 1. aprīlim:
            S6; V6; S9; V9; S12; V12; S15; V15;                     bez maksas
            S45+; V55+;  S18; V18;                                          EUR 4,00
            S30+; V40+;                                                            EUR 6,00
            S, V,                                                                         EUR 8,00
       Piesakoties sacensību dienā :
            S6; V6; S9; V9;                                                       bez maksas
            S12; V12; S15; V15                                                EUR 4,00
            S45+; V55+;  S18; V18                                           EUR 8,00
            S30+; V40+;                                                            EUR 12,00
            S, V,                                                                         EUR 16,00
                      

http://www.nesedimajas.lv/
http://www.nesedimajas.lv/


10. Apbalvošana: visu vecuma grupu pirmo trīs  vietu ieguvēji  saņem atbalstītāju balvas un
diplomus. Elites grupu S un V pirmo trīs  vietu ieguvēju saņem: naudas balvas no dalības
maksas fonda. Balvu lielums tiks precizēts un paziņots līdz 02.04.2015.

Bērnu sacensību apbalvošana notiek uzreiz pēc visu bērnu distanču finiša. Visi bērnu distances
veicēji  saņem  pārsteigumu  balvas,  kā  arī  pirmo  trīs  vietu  ieguvēji  saņem  balvas  no
atbalstītājiem un diplomus.

11. Pretenzijas: tiek pieņemtas  rakstiskā veidā pusstundas  laikā pēc attiecīgās  grupas finiša
iemaksājot  EUR  30,00.  Ja  pretenzija  tiek  atzīta  par  pamatotu,  iesniedzējs  saņem  naudu
atpakaļ. 

12. Kontakti: e-pasts:  www.nesedimajas.lv;  tālr. +371 25905054 un +371 28643643

P.S. Šo sacensību rezultāti tiks ieskaitīti Zilo kalnu trīscīņas kopvērtējumā!
Par „Zilo kalnu trīscīņu” sīkāka informācija sekos. Šobrīd varam paziņot, ka „Zilo  kalnu
trīscīņa” sastāvēs  no distanču slēpošanas posma, XCO riteņbraukšanas posma un krosa
(xc/trail) skrējiena posma, kas norisināsies  "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie
kalni” teritorijā un kopvērtējuma uzvarētājiem būs paredzētas īpašas, vērtīgas balvas!

http://www.nesedimajas.lv/

