
 
 
 
 
 
 

NOLIKUMS 
Pusstundas Velobrauciens kopā ar „Toyota Laluna un LiVelo” 2020 
   
Mērķis un uzdevumi.  
1. Veicināt videi draudzīgākā transportlīdzekļa izmantošanu.  
2. Vairot iedzīvotāju aktīvas atpūtas iespējas.   
3. Noskaidrot ātrākos un aktīvākos velobraucējus.    
 
Laiks un vieta.    
Sacensības notiek 2020. gada 07.10., 14.10., 21.10., 28.10., katru trešdienu Jēkabpils pilsētas 
Mežaparka takās, distances garums 1,65 līdz 2 km (kārtu distances būs atšķirīgas). Kopējais 
starts plkst. 18:00  un  09.10., 16.10., 23.10., 30.10. katru piektdienu Grīvas aktīvās atpūtas 
parka trasē Līvānos, distances garums 1,75 km. Kopējs starts plkst.  18:00 
 
Dalībnieki.    
Velobraucienā piedalās veselīga dzīvesveida cienītāji bez vecuma, dzimuma, dzīves vietas 
ierobežojuma sekojošās vecuma grupās, sievietes un vīrieši atsevišķi:   
2012.g. dzim. un jaunāki (-as)  meitenes un zēni 
2009.-2011.g.dz. meitenes un zēni   
2005.-2008.g.dz. meitenes, zēni, jaunietes, jaunieši   
2001.-2004.g.dz. jaunietes un jaunieši               
1991.-2000.g.dz. sievietes un vīrieši   
1981.-1990.g.dz. sievietes un vīrieši    
1971.-1980.g.dz. sievietes un vīrieši    
1961.-1970.g.dz. sievietes un vīrieši               
1960.g.dzim. un vecākas dāmas   
1951.-1960.g.dz. kungi               
1950.g.dzim. un vecāki kungi  
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai 
sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu 
izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.      
Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks 
izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība 
„Veloklubs Līvāni”, kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.   
   
Noteikumi.   
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām, personīgi uzņemas:   
1) pilnu atbildību par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai,    



2) distancē ievērot drošības un satiksmes noteikumus,  
3) nepieciešamības gadījumā, lietot apgaismes aprīkojumu,   
4) pie apdzīšanas ievērot drošības un pieklājības normas gan pret dalībniekiem, gan 

Mežaparka apmeklētājiem.   
5) Distance jāveic ar aizsprādzētu aizsargķiveri   
6) 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.      

Aizsargķiveres visiem dalībniekiem obligātas.      
Kategoriski aizliegts, no distances doties prom, par to nepaziņojot tiesnešiem.      
Par bērniem, kuri jaunāki par 16 gadiem - pilnu atbildību, par veselības atbilstību un drošību 
distancē, uzņemas vecāki.   
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.  Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm, 
kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.   
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.     
 
Sacensību organizācija.   
Velosacensības organizē biedrība “Veloklubs Līvāni” reģ. nr. 40008122473 sadarbībā ar 
Jēkabpils sporta centru reģ. nr. 90000024205.    
Galvenais tiesnesis Kaspars Lipskis t. 28372790  
 
Vērtēšana un noteikumi.   
Dalībniekus vērtē pēc 30 minūtēs veikto apļu skaita, tiek ieskaitīts arī pēdējais aplis, kurā 
sportists paspējis iebraukt pirms 30 minūšu laika beigām.   
  
Apbalvošana.   
Kopvērtējuma 1.- 3.vietu ieguvējus katrā grupā, vērtējot pēc 6 labākajās kārtās Jēkabpilī un  
Līvānos veikto apļu skaita, apbalvos ar medaļām, diplomiem un iespējamajām sponsoru 
balvām.    
Ja apļu skaits vienāds, tad vietu sadalījumā attiecīgi ņem vērā:   
1) iebraukšanas secības summu labākajās kārtās;   
2) visu kārtu apļu kopskaitu;   
3) iebraukšanas secību pēdējā - 8.kārtā.    
 Absolūtie uzvarētāji sieviešu un vīriešu kategorijā tiek apbalvoti ar oriģināliem kausiem. 
Dalībnieki, kuri piedalījušies 4 velobraukšanas kārtās Jēkabpilī un pievienojušies pusstundas 
skrējiena atlikušajām  6 kārtām – noslēgumā piedalās laimīgajā izlozē. Dalībniekiem 
noslēguma pasākumā ieeja, ar smaidu un labu noskaņojumu, par brīvu. Tēja un citi labumi 
garantēti. Noslēguma pasākums un apbalvošana notiks 16.12.2020.g. plkst. 18 Brīvības 
iela 289b, Jēkabpilī, Jēkabpils sporta hallē.   
 
 
 



Dalības maksa.   
Bērniem un skolēniem līdz 15 g. (2005.dz.g.) bezmaksas, pieaugušajiem – EUR 3.00 par 
katru kārtu.  
Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus, lai mazinātu drūzmēšanos pie reģistrācijas, aicinām 
dalībniekus izmantot iepriekšējo pieteikšanos internetā, dalības maksu samaksājot bezskaidrā 
naudā uz norādīto konta numuru. Bet kuriem tas ir apgrūtinoši, būs iespēja dalības maksu 
samaksāt arī uz vietas sacensību dienā, skaidrā naudā. 
Dalības maksas fonds tiks izlietots tiesnešu darba apmaksai, sacensību sagatavošanas 
darbiem un balvām.    
 
Pieteikumi.   
Iepriekšējā pieteikšanās internetā: https://cyclingforall.lv/comp/view/74  
Piesakoties uz visiem posmiem uzreiz vai uz 1.posmu (07.10.Jēkabpils) – līdz 04.10.2019. 
plkst. 23:59  
Piesakoties uz 2.posmu (09.10.Līvāni) – līdz 07.10.2020. plkst. 23:59  
Piesakoties uz 3.posmu (14.10.Jēkabpils) – līdz 12.10.2020. plkst. 23:59  
Piesakoties uz 4.posmu (16.10.Līvāni) – līdz 14.10.2020. plkst. 23:59  
Piesakoties uz 5.posmu (21.10.Jēkabpils) – līdz 19.10.2020. plkst. 23:59  
Piesakoties uz 6.posmu (23.10.Līvāni) – līdz 21.10.2020. plkst. 23:59  
Piesakoties uz 7.posmu (28.10.Jēkabpils) – līdz 26.10.2020. plkst. 23:59  
Piesakoties uz 8.posmu (30.10.Līvāni) – līdz 28.10.2020. plkst. 23:59  

Iepriekšējā pieteikšanās tiek pieņemta arī nosūtot brīvas formas pieteikumu uz e-pastu: 
info@livelo-team.lv vai īsziņas veidā uz sacensību galvenā tiesneša kontakttālruni.  
Piesakoties nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu uzvārdu, dzimšanas datus (diena, mēnesis, 
gads), dzīvesvietu (pilsēta vai novads), komandas nosaukumu (ja tāda ir).  

Pieteikšanās sacensību vietā notiek no plkst. 17:00 līdz 17:45. Dalībniekam numuru 
izsniedz uz visām kārtām un tas jāsaglabā līdz sacensību beigām.   

Dalībniekiem automašīnas novietot auto stāvlaukumos vai citās organizatoru 
norādītajās vietās, kas netraucē sacensību norisei. 
 
Rekvizīti: 

Biedrība „Veloklubs Līvāni” 
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 
Reģ.Nr. 40008122473 
Swedbank A/S 
n/k LV44HABA0551036030263 
SEB Banka A/S 
n/k LV62UNLA0050020461982 

 


