
                                                                  

  
                                                                                                          

 

PUSSTUNDAS VELOBRAUCIENS 2021 

 

Nolikums 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1 Veicināt iedzīvotāju sportisko aktivitāti, popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas 

atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu. 

1.2 Sekmēt riteņbraukšanas attīstību Jēkabpils novadā. 

1.3 Noskaidrot ātrākos un aktīvākos velobraucējus. 

 

2. SACENSĪBAS ORGANIZĒ 

2.1. „SELONIA VELO” un „JVS VELOSERVISS” sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru.  

2.2. Pasākums saskaņots ar LTSA un iekļauts sacensību kalendārā.  

2.3. Galvenais tiesnesis Gints Grinbergs, tel. 22336677. 

 

3. LAIKS UN VIETA 

3.1 Sacensības notiek 2021.gada 10., 17., 24. septembrī un 1., 08., 15. oktobrī. 

3.2 Sacensību vieta Jēkabpils pilsētas Mežaparkā, sākums pie meža namiņa. Trases garums -  1,48 km pieaugušo 

dalībnieku distancē un 0.8 km bērnu distancē.  Kopējais starts plkst. 18.00 

 

4. DALĪBNIEKI 

4.1. Velokrosā piedalās veselīga dzīves veida cienītāji bez vecuma, dzimuma, dzīves vietas ierobežojuma 

sekojošās vecuma grupās: 

1. grupa 2015. g.dz. un jaunāki (-as) meitenes un zēni 

2. grupa 2012. - 2014.g.dz. meitenes un zēni 

3. grupa 2009. - 2011.g.dz. meitenes un zēni, 

4. grupa 2006. - 2008.g.dz. jaunietes un jaunieši 

            5. grupa 1992. - 2005.g.dz. sievietes un vīrieši 

6. grupa 1982. - 1991.g.dz. sievietes un vīrieši 

  7. grupa 1972. - 1981.g.dz. sievietes un vīrieši 

  8. grupa 1962. - 1971.g.dz. sievietes un vīrieši 

              9. grupa 1961.g.dz. un vecākas dāmas 

10. grupa 1952. - 1961.g.dz. kungi 

              11. grupa 1951.g.dzim. un vecāki kungi 

4.2. Organizatori patur tiesības apvienot grupas, nepietiekošu dalībnieku skaita dēļ kādā no vecuma grupām. 

 

5. NOTEIKUMI 

5.1. Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām, personīgi uzņemas: 

5.1.1. pilnu atbildību par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai,  

5.1.2. distancē ievērot drošības un satiksmes noteikumus, 

5.1.3. nepieciešamības gadījumā, lietot apgaismes aprīkojumu, 

5.1.4. pie apdzīšanas ievērot drošības un pieklājības normas gan pret dalībniekiem, gan  Mežaparka 

apmeklētājiem.  

5.2. Distance jāveic ar aizsprādzētu aizsargķiveri. Aizsargķiveres visiem dalībniekiem obligātas.  

5.3. Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas 

veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. 

5.4. Kategoriski aizliegts no distances doties prom, par to nepaziņojot tiesnešiem. 

5.5. Par bērniem, kuri jaunāki par 16 gadiem - pilnu atbildību, par veselības atbilstību un drošību distancē, 

uzņemas vecāki. 

5.6. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju 

un videomateriālu izmantošanai publiskajos materiālos. 

5.7. Organizatori neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un 

materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.  

5.8. Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē. 



5.9. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoriem vai 

citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu 

rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā. 

5.10. Katrs dalībnieks aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums nr.1) un iesniedz reģistrējoties pirms 

sacensību sākuma galvenajam tiesnesim, parakstoties par to, ka dalībnieks pats atbild par savu veselības 

stāvokli un ka ievēros Ministru kabineta noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.  

5.11. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību 

protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību 

publiskajos materiālos. 

5.12. Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti 

vienīgi sacensību vajadzībām. 

      

6. VĒRTĒŠANA UN NOTEIKUMI 

6.10. Dalībniekus vērtē pēc 30 minūtēs veikto apļu skaita, tiek ieskaitīts arī pēdējais aplis, kurā sportists 

paspējis iebraukt pirms 30 minūšu laika beigām.  

6.11. Rezultāti būs pieejami  - www.jekabpilssc.lv , www.selonia.lv, www.jvs.lv 

 

7. APBALVOŠANA 

7.10. Pusstundas velobrauciena noslēguma apbalvošana – 15.10.2021, plkst. 20:00 Mežaparkā, sacensību 

vietā. 

7.11. Kopvērtējumā 1.- 3.vietu ieguvējus katrā grupā, vērtējot pēc 5 labākajās kārtās veikto apļu skaita, apbalvos ar 

kausiem. 

7.12. Netiks apbalvoti dalībnieki, kuri startējuši mazāk kā 5 kārtās.  

7.13. Ja apļu skaits piecās kārtās vienāds, tad vietu sadalījumā attiecīgi ņem vērā: 

7.13.1. iebraukšanas secības summu piecas labākajās kārtās; 

7.13.2. visu kārtu apļu kopskaitu; 

7.13.3. iebraukšanas secību pēdējā - 6.kārtā.  

 

8. PIETEIKUMI 

8.10. Iepriekš pieteikšanās https://cyclingforall.lv/ līdz 09.09.2021 plkst. 23:59 (var izmantot numurus kas tika 

izsniegts Radžu MTB takas 24.08.2021). 

8.11. Pieteikšanās sacensību vietā no plkst. 17:00 līdz 17:45. Uz katru kārtu jāaizpilda apliecinājumu (pielikums 

Nr. 1).  Dalībniekam numuru izsniedz uz visām kārtām un tas jāsaglabā līdz sacensību beigām.  

8.12. Bērniem un skolēniem līdz 15.g. bezmaksas, pieaugušajiem – EUR 5.00 par katru kārtu, vai par visām kārtām 

EUR 25.00. 

8.13. Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz Biedrību “Selonia velo” ar norādi maksājuma uzdevumā  - 

Pusstundas brauciens - (dalībnieka vārds, uzvārds).  

8.14. Norēķinu Rekvizīti: 

Biedrība “Selonia velo”  

Reģ. Nr. 40008202143  

Bankas konts: LV06HABA0551041381855, "SWEDBANK" AS                                     

 

9. FINANSĒŠANA 

9.10. Ar apbalvošanu saistītos izdevumus sedz „SELONIA VELO”. Tiesnešu apmaksu  un distances marķēšanas 

izdevumus sedz ,,JVS VELOSERVISS’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAI LABI RIPO! 

 

 

 

 

http://www.jekabpilssc.lv/
http://www.selonia.lv/
http://www.jvs.lv/
https://cyclingforall.lv/


Pielikums nr. 1 

 

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

“Selonia velo” un “JVS Veloserviss” organizētajās sacensībās 

 

Apliecinājums 

Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu 

 

Es, ____________________________________________________________,  

         (vārds, uzvārds) 

personas kods: ___________________________________________________,  

                    (personas kods) 

sacensību dalībnieks vai tā pārstāvis (turpmāk tekstā – Dalībnieks) apliecinu, ka esmu iepazinies ar sekojošiem punktiem: 

 

1. Dalībniekam nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs dalībnieku nav noteicis kā 

Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu. 

2. Dalībnieks pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru attiecināmi īpašie 

piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī un nav bijis kontaktā 

ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. 

3. Dalībniekam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna. 

4. Dalībniekiem nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, 

elpošanas traucējumi). 

5. Dalībnieks pats ir atbildīgi par savu veselību un drošību sacensību laikā. 

6. Dalībnieks apliecina, ka sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā. 

7. Dalībnieks ir informēts, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana un neiebilst par  fotogrāfiju un video 

materiālu izmantošanu, publicitātes vajadzībām,  publicēšanu interneta vietnēs un sociālajos tīklos.  

 

Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par veselības stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām. 

Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. 

 

________________________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

________________________________________ 

(tel.nr., e-pasts) 

 

 

Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un nodrošināt aizsardzību no 

saslimšanas ar Covid-19 “Selonia velo” un “JVS Veloserviss” organizēto sacensību laikā.  

 

 

Dati tiks uzglabāti 30 dienas!  

 

 


