
                                                                                                                              Apstiprinu: 
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2022.gada 25.jūlijā 

Krāslavas Velokauss 2022 

Nolikums 

1. Mērķis un uzdevumi : 

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

novada pašvaldībā un Latgales reģionā;  

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  popularizēt velosipēdu izmantošanu kā videi draudzīgu  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 2022.gada 6.augustā, starts plkst.12:00 reģistrēšanās no plkst. 11:00.  

Velokauss notiks Krāslavas novada pašvaldības apdzīvotā vietā Baltiņi pie Skaistas upes. Attēlā ir 

parādīts kā nokļūt uz sacensību starta vietu (apzīmēta ar trijstūri) no Rīgas ielas 159. Sacensību 

dienā būs norādījumi kā nokļūt uz starta vietu.  

 

 
4.Dalībnieki: 

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

4.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku vecāki vai likumīgais pārstāvis parakstās protokolā par 

bērna, jaunieša veselības stāvokli un drošības tehnikas ievērošanu. 

4.3. Sacensībās ir atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem, izņemot elektriskos velosipēdus. 

Jāņem vērā, ka trase sastāv no dažādu segumu ceļiem un takām. Velosipēdiem jābūt labā tehniskajā 

stāvoklī. 

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

aizsprādzētu aizsargķiveri. Par tās nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu 

dalībnieks tiek diskvalificēts. 

4.5. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas 



pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību 

distances veikšanai, kā arī ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. 

4.6. 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. 

4.7. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu pieteikuma anketā, 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. 

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

no personīgās atbildības. 

4.9. Katram dalībniekam reģistrējoties tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir jāpiesprauž pie 

velosipēda redzamā vietā. 

4.10. Distance ir marķēta un veido apļi šķēršļotā apvidū. Par maršruta neievērošanu dalībnieks tiek 

diskvalificēts. 

 

5.Sacensību sarīkošanas kārtība: 

5.1.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 

4km 4km 2012 un jaun. 

8km 12km 2009-2010-2011 

12km 16km 2006-2007-2008 

16km 20km 2003-2004-2005 

16km 20km U-20   2002-1993 

16km 20km U-30   1992-1983 

12km 20km U-40   1982-1973 

12km 20km U-50 +   1972 un vecāki 

8km 8km 
Tautas klase (visu vecumu 

dalībnieki) 

Pieteikšanās sacensībām notiek sacensību dienā no plkst. 11:00 starta vietā.  

Iepriekšējā pieteikšanās ir iespējama līdz 2022.gada 5.augusta plkst.17:00, nosūtot uz e-pastu 

biedribasportists@inbox.lv brīvā formā šādu informāciju: dalībnieka vārds, uzvārds; dzimšanas 

gads; dzīves vieta (pilsēta/novads). 



 

7.Apbalvošana 

7.1.  Sacensības tiks noteikti uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji katrā vecuma grupā. 

7.2. Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā ar medaļām un balvām.   

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

grupas. 

7.4. Tautas klases dalībnieki saņem tikai piemiņas balvu/suvenīru.  

 

Sacensības tiek organizēts ievērojot valstī noteiktās prasības un nosacījumus Covid-19 

izplatības ierobežošanai uz sacensību norises dienu. Sacensību dalībnieku pienākums ir 

ievērot ir normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus un organizatoru norādījumus. 


