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Virtuālais Krāslavas Velokross - 2022 

Nolikums 

1. Mērķis un uzdevumi : 

1.1 popularizēt riteņbraukšanu kā veselīgu un pieejamu aktīvās atpūtas un sporta veidu Krāslavas 

novada pašvaldībā;  

1.2  noskaidrot labākos riteņbraucējus bērnu, jauniešu, pieaugušo un senioru grupās;   

1.3  veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu Krāslavas novada pašvaldības bērnu, jauniešu un 

pieaugušo vidū;  

1.4  veicināt velosipēdu izmantošanu kā ikdienas transportlīdzekli. 

2.Sacensību vadība: 

2.1 sacensības organizē biedrība SPORTISTS; 

2.2 sacensību galvenais tiesnesis ir Ilona Vanaga tel.25931753. 

3.Sacensību vieta un laiks: 

sacensības notiks 4 posmos:  

1. posms notiks no 19. maija līdz 24. maijam starts Klusās un J. Jaunsudrabiņa ielas krustojumā, 

Priedainē;  

2. posms notiks no 26. maija līdz 31. maijam starts Klusās un J. Jaunsudrabiņa ielas krustojumā, 

Priedainē; 

3. posms notiks no 2. jūnija līdz 7. jūnijam starts Klusās un J. Jaunsudrabiņa ielas krustojumā, 

Priedainē; 

4. posms notiks no 9. jūnija līdz 14. jūnijam starts Klusās un J. Jaunsudrabiņa ielas krustojumā, 

Priedainē. 

 

Sacensību dalībnieks veic distanci sev ērtā laikā un ievēro uz to brīdi valstī spēkā esošās 

epidemioloģiskās drošības prasības. 

 

4.Dalībnieki: 

4.1. sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas iemaņām. 

4.2. katrā posmā dalībnieks uzņem laiku un skaita pilnos veiktos apļus patstāvīgi vai izmanto 

jebkuru aplikāciju, kurā ir redzams laiks, apļu skaits un trases geolokācija, kā arī pirms vai 

pēc sacensībām veic fotogrāfiju fotopunktā, kurš mainīsies katru ceturtdienu. No katra posma 

dalībnieks savu rezultātu vai attēlu no aplikācijas, vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu kopā ar 

fotogrāfiju iesūta elektroniski uz e-pasta adresi – biedribasportists@inbox.lv līdz katra posma 

pēdējai dienai (ieskaitot). Vēlāk iesūtītie rezultāti par beigušos posmu netiks ieskaitīti. 

Fotopunkts būs izvietots uz trases. Bez fotogrāfijas no fotopunkta dalībnieka rezultāts netiks 

ieskaitīts.  

4.3. Par nepilngadīgo dalību sacensībās atbild vecāki vai aizbildņi.  

4.4. Sacensībās ir atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem (izņemot elektriskos velosipēdus), 

ņemot vērā to, ka trase sastāv no dažādu segumu ceļiem. Velosipēdiem jābūt labā tehniskajā 

stāvoklī. 

4.5. Visiem dalībniekiem ir obligātas aizsargķiveres. Visa distance ir jāveic ar galvā uzliktu un 

aizsprādzētu aizsargķiveri.  

4.6. Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā 
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nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, kā arī ievēros ceļu 

satiksmes noteikumus un ievēro uz to brīdi valstī spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības. 

4.7. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem 

tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem 

sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav 

atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē. 

4.8. Piedaloties sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret 

organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes 

gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai 

savādākā ceļā. 

4.9. Visiem dalībniekiem ir jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus 

no personīgās atbildības. 

4.10. Katram dalībniekam ir jāievēro godīgi sacensību principi.  

4.11. Distance ir marķēta un veido apli šķēršļotā apvidū.  

4.12. Piedaloties sacensībās, dalībnieks piekrīt viņa datu apstrādei un publicēšanai. 

4.13. Dalībnieks neatstāj pēc sevis atkritumus. 

5.Sacensību rīkošanas kārtība: 

5.1. katrā posmā dalībnieks brauc 40 minūtes garo braucienu pa iezīmētu apli Klusās un J. 

Jaunsudrabiņa ielas krustojuma meža trasē. Katrs dalībnieks patstāvīgi uzņem laiku un skaita cik 

pilnu apļu šajā laika posmā nobrauc vai izmanto aplikāciju. 

5.2.Dalībnieki distancei veic pa marķētu ceļu, taku vai apvidu un turas iespējami tuvāk marķējumā 

lentām. Vietās, kur trases marķējums ir abās pusēs, dalībniekiem obligāti jābrauc starp marķējumā 

lentām. Aizliegts patvaļīgi saīsināt distanci, bojāt marķējumu.  

6.Dalībnieku reģistrācija 

Meitenes, sievietes Jaunieši, vīrieši Dzimšanas gads 

S10 V10 2012 un jaun. 

S12 V12 2010-2011 

S14 V14 2008-2009 

S16 V16 2006-2007 

S18 V18 2001-2005 

S V 1993-2000 

S30 V30 1983-1992 

S40 V40 1973-1982 

S50+ V50+ 1972 un vecāki 

Dalībnieki ir sadalīti pa vecuma grupām. 

 

 



7.Apbalvošana 

7.1.  Vērtēšana: kopvērtējumā tiek vērtēti tie dalībnieki, kuri piedalījušies ne mazāk kā 3 (trīs) 

posmos. Augstāku vietu kopvērtējumā un grupā izcīna tas dalībnieks, kas nobraucis garāku 

distanci 3 posmu kopsummā. 

7.2. Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā kopvērtējumā.  Par apbalvošanas 

datumu tiks paziņots vēlāk, kā arī potenciāli apbalvošana var notikt individuāli. Pirmo trīs vietu 

ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un absolūtais uzvarētājs katrā vecuma grupā ar dāvanu.  

7.3. Ja vecuma grupā ir mazāk kā trīs dalībnieki, vecuma grupa tiek pievienota pie vecākas grupas.  

7.4. Ar īpašu balvu tiks apbalvota 1 ģimene, kura sastāv vismaz no 3 cilvēkiem un ir piedalījusies 

vismaz 3 posmos. Šo balvu saņems ģimene, kura kopvērtējumā būs nobraukusi garāko distanci 4 

posmu kopsummā. 

                                                        


