
Velosacensības “Smaragdspāru lidojums 2017” 
 

2017. gada 17. jūnijā 
SACENSĪBU NOLIKUMS 

 
Mērķis: 
· Vienoties kopīgā velo braucienā. 
· Popularizēt riteņbraukšanu. 
· Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās. 
· Veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu. 
 
Organizatori: 

 ŪTAC BĀKA ar Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu un Gaigalavas pagasta pārvaldes atbalstu 
 Biedrība “Lubāna vilnis” 
 Dace un Dagnis Vasiļevski 

 

Sacensību vieta: 
 Gaigalavas pagasts, Kvāpāni, Rēzeknes novads, 
LV-4618 
 
Sacensību galvenais tiesnesis: 
·Līga Zalāne 
 
Starta / Finiša zona: 
· ŪTAC Bāka 
SACENSĪBU PROGRAMMA: 

 9.00-10.00 reģistrēšanās un numuru izņemšana 
 10.30 - STARTS 

Vecuma grupas un distances 
Distances: 

 vecumā līdz 6 gadiem – 200 m 
 vecumā no 7 – 10  gadiem – 600 m. 
 vecumā no 11 – 15 gadiem – 15 km. 
 Vecumā no 16 – 29  gadiem – 27 km. 
 Vecumā no 30 – 49  gadiem – 27 km. 
 Vecumā pēc 50  gadiem – 15 km. 

 Sacensību dalībnieku grupas - vīrieši un sievietes/ zēni un meitenes. 

Reģistrācija: 
· Iepriekšējā reģistrācija sacensībām – baka@rezeknesnovads.lv. Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 
13.06.2017. 
· Reģistrācija sacensību dienā notiek starta/finiša zonā reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 9:00. 
Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 30 min pirms starta. 
Dalības maksa: 
 1999. gada un jaunākiem dalībniekiem: bez dalības maksas 
pārējiem: 
Reģistrējoties līdz 13.06. plkst. 24:00  
5 EUR  
Reģistrējoties sacensību dienā 
7 EUR  
· Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa viņam netiek atgriezta 
Dalības maksā iekļauts: 
· ēdināšana pēc finiša 
· sagatavota trase 
· mantu glabātuve 
· medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos 
· balvas no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem 
· dalībnieka numurs, trases karte 



Starta vietu ieņemšana: 
· Masu starts, atsevišķi pa distancēm. 

Dalībnieka numurs: 
· Sacensību numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā reģistrācijas punktā 
· Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes 
pirms distances starta reģistrācijas teltī. 
· Numuriem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc sava 
brauciena beigām. 
· Distancē numuram jābūt piestiprinātam uz stūres. 
Aktivitātes sacensību vietā:    
· atraktīvi pasākuma vadītāji un muzikālais noformējums 
· svinīga apbalvošanas ceremonija 
Apbalvošanas ceremonija: 
· Katrs sacensību dalībnieks saņems piemiņas balvas no sacensību organizatoriem. 
. visos  braucienos tiks apbalvoti pirmie 3 ātrākie braucēji vīriešiem un sievietēm/ zēni un meitenes sešās vecuma 
grupās. 
 
Apbalvošanas ceremonija  paredzēta plkst. 14:00 
 

Vispārīgie noteikumi: 
· riteņbraukšanai paredzētā aizsargķivere obligāta, ja tāda netiek lietota, organizators neatbild par 
sacensību laikā gūtajām traumām 
· aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar 
bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam 
sacensībās 
· sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas 
noteiktajā limitā 
· dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi 
· katrs dalībnieks, saņemot numuru, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas 
veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai 
. jauniešu grupas dalībniekiem, kuri nevar uzrādīt velosipēda vadītāja apliecību pie 
reģistrēšanās un numura saņemšanas nepieciešama vecāku klātbūtne, kas ar parakstu 
uzņemas pilnu atbildību par dalībnieku 
· piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemot fotogrāfiju 
izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm 
· sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā 
· tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību 
nolikumā 
· organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu 
· dalībniekiem, kuri sacensībās nevar piedalīties, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta 
· patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts 
· sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību 
dalībniekus un to rezultātus 
· jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis 
finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu 
laikā pēc sava brauciena beigām informācijas teltī. 
· rezultāti tiks publicēti: baka.rezeknesnovads.lv, rezeknesnovads.lv 
 
REKVIZĪTI DALĪBAS MAKSAI: 
Biedrība "Lubāna vilnis" 

Reģ.Nr.40008199977 

AS Swedbank 

LV55HABA0551038631411 

Tālrunis mob. 26663358 
e-pasts: baka@rezeknesnovads.lv 
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