APSTIPRINĀTS

Festivāls „Via Ķekava 2011”
Sporta aktivitātes Baložu pilsētā
NOLIKUMS
Bērnu velokrosa individuālās sacensības
1.

Mērķis un uzdevumi.

1.1. Popularizēt velokrosu kā pieejamu aktīvas atpūtas veidu Latvijā un citās valstīs.
1.2. Veicināt velosipēdu izmantošanu kā transportlīdzekli.
2.

Vieta un laiks.

2.1. Sacensības notiek 2011. gada 10. septembrī. Dalībnieku pieteikšanās no plkst. 11:00. Starts
no plkst. 12:00 līdz 14:00.
3.

Sacensības organizē un vada biedrību „Kusties!”.

4.

Sacensību galvenais tiesnesis ir Juris Ţilko (tālr. 29472789; e–pasts: info@velokross.lv).

5.

Dalībnieki un grupas.

5.1. Sacensībās piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Par dalībnieka veselības stāvokli
sacensību laikā ir atbildīgi tā vecāki vai likumīgais pārstāvis, to apliecinot ar parakstu
pieteikuma anketā. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un
iespējamiem kaitējumiem sacensību laikā. Sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu
velosipēdiem.
5.2. Dalībnieki startē atbilstošajās vecuma un dzimuma (S - sieviešu, V - vīriešu) grupās. Katrā
posmā
atļauts
startēt
tikai
vienā
grupā.
Dalībnieku
grupas:
5.2.1
SV 3 - 2008. gadā dzimušie un jaunāki;
5.2.2
SV 5 - 2007., 2006. gadā dzimušie;
5.2.3
SV 7 - 2005., 2004. gadā dzimušie;
5.2.4
SV 9 - 2003., 2002. gadā dzimušie;
5.2.5
SV 10 – 2001. gadā dzimušie;
5.3. Dalībnieki, kuri startē grupās no SV 3 līdz SV 10 ieskaitot, ir Bērnu velokrosa dalībnieki un
viņu sacensība norisinās atsevišķā trasē. Bērnu velokrosa dalībnieki, kuriem tiek sniegta
palīdzība no malas, rezultātu tabulā ieņem vietas aiz bērniem, kuri distanci veikuši patstāvīgi.
Bērnu velokrosa dalībniekiem par palīdzību no malas tiek uzskatīta arī pavadošās personas
iešana vai skriešana aiz dalībnieka, kurš atrodas trasē un veic ieskaites braucienu.
Dalībniekiem atļauts veikt distanci, stumjot velosipēdu pie rokas.
6.

Sacensību gaita.

6.1. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts, dalībniekam šķērsojot finiša līniju, ko atļauts šķērsot
tikai vienu reizi. Ja kādu apstākļu dēļ, piemēram, tehniskas problēmas ar velosipēdu, nav
iespējams braucot šķērsot finiša līniju, to jāveic stumjot (nesot) velosipēdu pie rokas vai arī
atsevišķi informējot finiša galveno tiesnesi par izstāšanos no sacensībām. Šādā gadījumā
jāuzrāda dalībnieka numurs.
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7.

Vērtēšana un rezultāti.

7.1. Par sacensību uzvarētāju attiecīgajā vecuma grupā kļūst dalībnieks, kas visātrāk veicis
distanci. Rezultāti tiek publicēti Internetā pēc adreses http://www.velokross.lv.
8.

Īpašie noteikumi.

8.1. Dalībniekam atrodoties trasē obligāti jālieto aizsargķivere. Par to nelietošanu vai par
neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
8.2. Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts un ieskaitīts pēdējais finišēšanas
laiks.
8.3. Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 5 minūtes pie attiecīgā rezultāta.
8.4. Dalībnieka numuru nedrīkst apgriezt, un tas jāpiestiprina velosipēda priekšā.
9.

Apbalvošana.

9.1. 1. – 3. vietas ieguvējus katrā grupā apbalvo ar sponsoru balvām. Grupās, kurās dalībnieku
skaits pārsniedz 20 dalībniekus, sacensību rīkotāji, pēc savām iespējām, var apbalvot arī
zemāku vietu ieguvējus. Apbalvošana notiek sacensību dienā pēc plkst. 1400.
10. Sacensību dalības maksa 1,50 Ls.
10.1. Ģimenēm, kuras startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, tiek piemērota 30% atlaide.
11. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra, sponsori un dalības maksas.
12. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek
publicētas Internetā pēc adreses http://www.velokross.lv. Informāciju var saņemt pa
tālr. 29472789 vai sūtot e-pastu uz info@velokross.lv.
12.1. Nolikuma aktuālā redakcija tiek izvietota uz informācijas dēļa, un dalībnieks pats ir atbildīgs
par iepazīšanos ar nolikumu un tā ievērošanu.
13. Dalībnieku pretenzijas tiek pieņemtas rakstveidā sacensību dienā līdz plkst. 1400 un tiek
izskatītas nekavējoties.
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