PUSSTUNDAS VELOBRAUCIENS 2022 KOPĀ AR
„JĒKABPILS SPORTA CENTRS” „SELONIA VELO” „JVS VELOSERVISS”
Mērķis un uzdevumi.
1. Veicināt iedzīvotāju sportisko aktivitāti, popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu
aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
2. Sekmēt riteņbraukšanas attīstību Jēkabpils novadā.
3. Noskaidrot ātrākos un aktīvākos velobraucējus.
Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2022.gada 02.09., 09.09., 16.09., 23.09., 30.09., katru piektdienu Jēkabpils pilsētas
Mežaparka – slēpošanas trasē 2 km pieaugušo dalībnieku distancē, 0.5km bērnu distancē un 0.3km mazāko
bērnu distancē. Bērnu starts plkst. 18.00, pieaugušo starts 18:20
Distances garums.
Pieaugušajiem - pusstunda.
Bērniem 1.5km - 3 apļi. (2013 – 2018.)
Bērniem 0.3km – 1 apļi. (Līdz 2019 un jaunāki (-as).)
Dalībnieki.
Velokrosā piedalās veselīga dzīves veida cienītāji bez vecuma, dzimuma, dzīves vietas ierobežojuma
sekojošās vecuma grupās:
2019.g.dzim. un jaunāki (-as)
2016.-2018.g.dz. meitenes un zēni
2013.-2015.g.dz. meitenes un zēni
2010.-2012.g.dz. meitenes un zēni
2007.-2009.g.dz. jaunietes un jaunieši
1993.-2006.g.dz. sievietes un vīrieši
1983.-1992.g.dz. sievietes un vīrieši
1973.-1982.g.dz. sievietes un vīrieši
1963.-1972.g.dz. sievietes un vīrieši
1962.g.dzim. un vecākas dāmas
1953.-1962.g.dz. kungi
1952.g.dzim. un vecāki kungi
Organizatori patur tiesības apvienot grupas, nepietiekošu dalībnieku skaita dēļ kādā no vecuma grupām.
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.
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai publiskajos materiālos.

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.
Velobraukšanu organizē ,,SELONIA VELO”, „JVS VELOSERVISS” sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru
Reģ.nr.90000024205. Galvenais tiesnesis Gints Grinbergs.
Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi
sacensību vajadzībām. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas
Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.
Vērtēšana un noteikumi.
Pieaugušo dalībniekus vērtē pēc piecu veikto apļa skaita.
Bērnu dalībniekus vērtēs pēc trīs veikto apļa skaita.
Trasē esiet uzmanīgi, šķērsojot šķēršļus.
Apbalvošana.
PUSSTUNDAS VELOBRAUCIENA 2022 APBALVOŠANA NOTIKS – 30.09.2022, plkst. 19:00 - 20:00

Mežaparkā, sacensību vietā.
Kopvērtējumā 1.- 3.vietu ieguvējus katrā grupā, vērtējot pēc 4 labākajām kārtām, apbalvos ar kausiem.
Katrs, kas piedalījās ne mazāk kā 4 kārtās saņems piemiņas medaļu.
Netiks apbalvoti dalībnieki, kuri startējuši mazāk kā 4 kārtās.
Pieteikumi.
Iepriekš pieteikšanās https://cyclingforall.lv/ līdz 01.09.2022 plkst. 23:59
Pieteikšanās sacensību vietā no plkst. 17:00 līdz 17:45. Dalībniekam numuru izsniedz uz visām kārtām
un tas jāsaglabā līdz sacensību beigām.
Bērniem un skolēniem līdz 15.g. bezmaksas, pieaugušajiem – EUR 5.00 par katru kārtu,vai par visām
kārtām EUR 20.00.
Finansēšana.
Ar apbalvošanu saistītos izdevumus sedz „SELONIA VELO”. Tiesnešu apmaksu un distances
marķēšanas izdevumus sedz ,,JVS VELOSERVISS’’
Rezūltāti būs pieejami.
WWW.JEKABPILSSC.LV
WWW.SELONIA.LV
Dalībniekiem automašīnas novietot auto stāvlaukumā.

Informācijai: 🕿 22336677 GINTS

Rekvizīti.
Biedrība “Selonia velo”
Reģ. Nr. 40008202143
Bankas konts: LV06HABA0551041381855, "SWEDBANK" AS

Lai labi ripo!

