APSTIPRINU
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BĒRNU RITEŅBRAUKŠANAS SACENSĪBU,
STARPTAUTISKĀS BĒRNU AIZSRADZĪBAS DIENAS IETVAROS,

NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis un uzdevums:
1.1. Popularizēt riteņbraukšanas sportu Ilūkstes novada bērnu vidū;
1.2. Piesaistīt bērnus riteņbraukšanas sportam;
1.3. Noteikt labākos Ilūkstes novada bērnus – riteņbraucējus.
2. Sacensību vadība:
2.1. Sacensības organizē Ilūkstes novada sporta skola .
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis – V.Žigajevs.
3. Sacensību norises laiks un vieta:
3.1. Sacensības notiks sestdien, 2019. gada 1.jūnijā, ILŪKSTĒ.
3.2. Reģistrēšanās no plkst. 10.00 līdz 10.45 Ilūkstes pilsētas stadionā.
3.3. Starti notiks plkst.11.00 Ilūkstes pilsētas stadionā.
4. Sacensību dalībnieki, distances garums.
4.1. Ilūkstes novada un citu novadu bērni.
4.2. Bērnu vecuma grupas:
BĒRNI
Grupa meitenes
Grupa zēni
M-2
M-4
M-6
M-8
M-10

2016. – 2017. g.dz.
gadi)
2014. – 2015. g.dz.
gadi)
2012. – 2013. g.dz.
gadi)
2010. – 2011. g.dz.
gadi)
2006.- 2009.g.dz.
13 gadi)

(2-3 Z-2
(4-5 Z-4
(6-7 Z-6
(8-9 Z-8
(10- Z-10

2016. – 2017. g.dz. (2-3
gadi)
2014. – 2015. g.dz. (4-5
gadi)
2012. – 2013. g.dz. (6-7
gadi)
2010. – 2011. g.dz. (8-9
gadi)
2006.- 2009.g.dz. (10- 13
gadi)

Distance
100m
400m(1aplis)
800m(2apļi)
1200m(3apļi)
4000m(10apļi)

4.3. Sacensību dalībnieku sasniegto rezultātu vērtēšana notiek pēc laika uzskaites
attiecīgajās vecuma un dzimuma grupās.
5. Pieteikšanās kārtība dalībai sacensībās:
5.1. Iepriekšējā pieteikšanās notiek elektroniski: e-pasts vlazig@inbox.lv, aizpildot
noteiktās formas sacensību dalībnieka kartīti (skatīt nolikuma pielikumā) līdz
2019.gada 30.maijam. Ja dalībnieks sacensībām nav iepriekš pieteicies, to varēs
izdarīt sacensību dienā.
5.2. Dalībnieku reģistrācija un sacensību numuru izsniegšana notiks 2019.gada 1.junijā no
plkst. 9.00 līdz 9.45 Ilūkstes pilsētas stadionā, Ilūkstē, Stadiona ielā 1. Reģistrācijas
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brīdī ir jāiesniedz aizpildīta dalībnieka kartīte (dalībnieka kartīti skatīt nolikuma
pielikumā) ar vecāku parakstu, kā apliecinājumu, ka veselības stāvoklis atbilst tam, lai
piedalītos sacensībās.
5.3. Sacensību numurs tiks izsniegts reģistrācijas brīdī.
5.4. Sacensību numurs jāpiestiprina pie velosipēda stūres. Pēc finiša numuru jānodod
sekretariātā.
5.5. Vecākiem, kuru bērni piedalās riteņbraukšanas sacensībās, pirms sacansībām
jāizanalizē sava bērna veselības stāvoklis un jāiepazīstas ar informāciju par organisma
pārslodzi izraisošiem faktoriem un to novēršanas iespējām .
5.6. Sacensību dalībniekam reģistrācijas brīdī uz startēšanas laiku sacensībās tiek piedāvāta
iespēja pret parakstu saņemt veloķiveri, kuru pēc sacensībām ir jāatgriež sekretariātā.
Veloķiveru skaits ir ierobežots.
6. Sacensību starta kārtība.
6.1.
Sacensības notiek attiecīgajās vecuma grupās sākot no jaunākā vecuma
bērniem .
6.2.
Riteņbraukšanas sacensību dalībniekiem veloķiveres obligātas;
6.3.
Riteņbraukšanas sacensību dalībniekiem velosipēdu lielumam jāatbilst
dalībnieka vecuma parametriem (nav pieļaujama braukšana ar velosipēdu, kurš
atbilst pieaugušo izmēriem).
6.4.
Finišējot katrs riteņbraukšanas sacensību dalībnieks saņems balvu par
dalību velobraucienā.
7. Sacensību apbalvošana:
Sacensību uzvarētāju apbalvošana notiks Ilūkstes pilsētas stadionā.
7.1. Riteņbraukšanas sacensību 1.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausu, medaļu un
diplomu;
7.2. 2.un 3.vietu ieguvēji ar medaļu un diplomu.
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