ILŪKSTES NOVADA XIV VELOMARATONA
NOLIKUMS
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 2. kategorijas sacensības

1. Sacensību mērķis
Popularizēt šosejas riteņbraukšanas sportu Ilūkstes novadā, iemūžinot izcilā velotrenera, Ilūkstes
novada riteņbraukšanas tradīciju saglabātāja un kopēja Heronīma Lapkovska piemiņu.
2. Laiks un norises vieta
Velomaratona sacensības notiks 2019. gada 3. augustā, Ilūkstē.
Sacensību centrs: https://ej.uz/ilukstes-velo-centrs
• Bērnu vecuma grupas sacīkstes notiks plkst. 10:00 Ilūkstes pilsētas stadionā.
• Velomaratona starts 12:00
•
•

3. Distances un grupas
Sporta distance – 52km
Tautas distance – 27km
Vecuma grupa un distance tiek noteikta pēc dalībnieka dzimšanas gada.
Sporta distancē var piedalīties tikai ar šosejas veida velosipēdiem.
Velomaratona laikā sievietes un vīrieši, kuri veic Sporta distanci piedalās Ilūkstes novada XIV
velomaratona kopvērtējumā, kā arī dalībnieki ar derīgām LRF izdotām licencēm tiek vērtēti Latvijas
kausa šosejas riteņbraukšanas vērtējumā.

Sievietes un jaunietes
Grupa

Vecums

Distance

S-12

2006. - 2007. g.dz.

12-13 gadi

27km

S-14

2003. - 2005. g.dz.

14-16 gadi

27km

S-17

2001. - 2002. g.dz.

17-18 gadi

52km

S-19

1990. - 2000. g.dz.

19-29 gadi

52km

S-30

1980. - 1989. g.dz.

30-39 gadi

52km

S-40

1970. - 1979. g.dz.

40 gadi un vairāk

52km

S-50

1969. g. un vecākas

50 gadi un vairāk

27km

19-49 gadi

27km

S-Tautas

2000. - 1970. g.dz

Vīrieši un jaunieši
Grupa

Vecums

Distance

V-12

2006. - 2007. g.dz.

12-13 gadi

27km

V-14

2003. - 2005. g.dz.

14-16 gadi

27km

V-17

2001. - 2002. g.dz.

17-18 gadi

52km

V-19

1990. - 2000. g.dz.

19-29 gadi

52km

V-30

1980. - 1989. g.dz.

30-39 gadi

52km

V-40

1970. - 1979. g.dz.

40-49 gadi

52km

V-50

1960. - 1969. g.dz.

50-59 gadi

52km

V-60

1959. g. un vecāki

60 gadi un vairāk

27km

V-Tautas

2000. - 1960. g.dz

19-59 gadi

27km

Sacensību dalībnieki pēc savas vēlēšanās var startēt citā distancē. Rezultāti tiks vērtēti atbilstoši
izvēlētajai distancei, nevis vecuma grupai.

ILŪKSTES NOVADA XIV VELOMARATONS 2019

Bērni
Grupa

Meitenes

Grupa

Zēni

Distance

M-2

2016. – 2017. g.dz. (2-3 gadi)

Z-2

2016. – 2017. g.dz. (2-3 gadi)

100 m

M-4

2014. – 2015. g.dz. (4-5 gadi)

Z-4

2014. – 2015. g.dz. (4-5 gadi)

400 m

M-6

2012. – 2013. g.dz. (6-7 gadi)

Z-6

2012. – 2013. g.dz. (6-7 gadi)

800 m

M-8

2010. – 2011. g.dz. (8-9 gadi)

Z-8

2010. – 2011. g.dz. (8-9 gadi)

1200 m

M-10

2008. – 2009. g.dz. (10-11 gadi)

Z-10

2008. – 2009. g.dz. (10-11 gadi)

4 km

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4. Noteikumi
Sacensībās atļauts piedalīties: Sporta distancē tikai ar šosejas veida velosipēdiem; Tautas
distancē ar jebkura veida velosipēdiem (izņemot elektro velosipēdus). Velosipēdiem jābūt labā
tehniskajā stāvoklī.
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.
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, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Šaubu
gadījumā iesakām izvēlēties īsāko no distanču variantiem.
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.
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.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no
personīgās atbildības.
Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kas ir jāpiesprauž zem
velosipēda sēdekļa.
Atkārtoti šķērsojot finiša līniju (braucot pāri līnijai pēc distances beigšanas), dalībniekam tiek
fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīga vieta.
Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
Patvaļīgi saīsinot distanci un par maršruta neievērošanu, dalībnieks tiek diskvalificēts.
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs
iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 30 minūšu laikā pēc sava
brauciena beigām, iemaksājot 25 eur. Ja pretenzija tiek apmierināta, iemaksātā nauda tiek
atgriezta.
Laika ņemšanas čips pēc distances veikšanas jānodod reģistratūrā. Čipa nozaudēšanas gadījumā
sods – 20 eiro.
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību
nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.
Sacensību organizatori nav atbildīgi par bērniem, kas paņemti līdzi distancē bez reģistrācijas un
kuri nav sasnieguši sacensību nolikumā norādīto vecumu.
Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un
videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām.
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5. Dalībnieku reģistrācija
Piesakoties sacensībām, dalībnieks skaidri un noteikti piekrīt savu personas datu apstrādei. Dalībnieks
apzinās, ka dati tiks paturēti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams dalībnieku uzskaites nolūkiem.
Pieteikšanās:
1. iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2019. gada 31. jūlijam plkst. 23:59,
reģistrējoties https://cyclingforall.lv/comp/view/61
2. sacensību dienā dalībnieki var pieteikties no plkst. 9:00 līdz 11:30.
3. sacensību dienā Bērnu vecuma grupas dalībnieku reģistrācija notiek no plkst. 9:00 līdz 9:30. Bērnu
vecuma grupas sacensības notiks no plkst. 10:00.
4. Nepilngadīgie sacensību dalībnieki sacensībās piedalās ar vecāku atļauju.
6. Dalības maksa

2003. gadā dzimušie
un vecāki

Tautas distance

Rekvizīti:

1. pieteikšanās kārta
(līdz 15.07.2019)
8 EUR

dalības maksu varēs samaksāt
sacensību norises dienā vai ar
pārskaitījumu uz organizatora
kontu ar norādi DALĪBA
VELOMARATONĀ
dalības maksu varēs samaksāt
organizatora kontu ar norādi

2. pieteikšanās kārta
(no 16.07 līdz 31.07.2019)
10 EUR

dalības maksu varēs samaksāt
sacensību norises dienā vai ar
pārskaitījumu uz organizatora
kontu ar norādi DALĪBA
VELOMARATONĀ
5 EUR
sacensību norises dienā vai ar
DALĪBA VELOMARATONĀ

Sacensību dienā
15 EUR

dalības maksu varēs
samaksāt sacensību
norises dienā

pārskaitījumu uz

Ilūkstes novada pašvaldības aģentūra “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra”
Reģ. Nr. 40900027765
Bankas konts: LV57HABA0551046288652
Banka: "SWEDBANK" AS

Dalībniekiem līdz 17 gadiem (2003. gadā dzimušie un jaunāki) un Ilūkstes novada veterāniem dalība
sacensībās ir bez maksas.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
7. Vērtējums
Tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, kā arī Tautas distancē un kopvērtējumā.
Kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji atsevišķi sieviešu un vīriešu kategorijā tiks apbalvoti ar naudas
balvām. Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir
norādīti dzimšanas dati.
Tiks apbalvoti labākie Ilūkstes novada riteņbraucēji vīriešu un sieviešu konkurencē.
Apbalvošanas ceremonijas laikā notiks arī loterija.
Bērnu braucienā katrs dalībnieks saņems piemiņas velti. Bērnu braucieni nav sacensības.
8. Organizatori
Sacensības organizē Ilūkstes novada pašvaldība sadarbībā ar Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma
aģentūru, Ilūkstes novada sporta skolu un tūrisma klubu “Sniegpulkstenīte”.
Kontakti:
Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra, tālrn. +371 26956160
FB: https://www.facebook.com/ilukstes.velomaratons/

ILŪKSTES NOVADA XIV VELOMARATONS 2019

