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Radžu MTB takas 2022 

Nolikums 

Riteņbraukšanas sacensības “Radžu MTB takas 2022” rīko biedrība “Selonia Velo” sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru. 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Sekmēt riteņbraukšanas attīstību Jēkabpils novadā. 

1.2. Veicināt iedzīvotāju sportisko aktivitāti, popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un 
veselību veicinošu sporta veidu. 

2. Laiks un norises vieta 

2.1. Sacensības notiks 2022. gada 6. augustā plkst. 13:00 Jēkabpils Mežaparkā, reģistrācija pie 

pludmales.   

3. Sacensību programma* 
Apkārt Radžu ūdenskrātuvei  

12:00 – 12:30 Numuru izņemšana pie pludmales 

13:00 Starts  

Bērnu trase 

14:00 – 14:30 Numuru izņemšana pie meža namiņa 

15:00 Starts  

 

* Sacensību programma var tikt precizēta ne vēlāk kā 2 dienas pirms sacensību sākuma. 

4. Distances un grupas 

 
Vecuma grupas Apkārt Radžu ūdenskrātuvei  

 

Grupa Vecums Distance 

(apļi) 

Sieviešu grupas 

S13 2007. – 2009. g.dz. 3 

S20 2003. – 1993. g.dz. 3 

S30 1992. – 1973. g.dz 3 

S50 1972. + 3 

Vīriešu grupas 

V13 2009. – 2007. g.dz. 3 

V20 2006. – 1993. g.dz. 3 

V30 1992. – 1983. g.dz. 3 

V40 1982. – 1973.g dz 3 

V50 1972+ 3 
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 Vecuma grupas – Bērnu trase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sacensību noteikumi  
5.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas iemaņām. 
5.2. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem (izņemot elektro velosipēdus), ņemot vērā to, ka trase sastāv 

no ceļiem ar dažādu segumu (meža takas, grants, smiltis). Velosipēdiem jābūt labā tehniskajā stāvoklī. 
5.3. 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. 
5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības. 
5.8. Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kas ir jāpiesprauž pie velosipēda stūres redzamā 

vietā. 
5.9. Katram dalībniekiem starta zonā jāieņem sava starta vieta attiecīgajā koridorā. Ja dalībnieks ierindojās citā starta 

koridorā un noignorēja sacensību organizatoru aizrādījumu pārvietoties uz savu starta koridoru, tad dalībniekam tiek 
piešķirtas piecas soda minūtes pie rezultāta vai dalībnieks tiek diskvalificēts. 

5.10. Pulcēšanās starta koridoros notiek ne ātrāk kā 5 minūtes pirms starta. 
5.11. Distance stiepjas pa marķētu apli šķēršļotā apvidū. Par maršruta neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts. 
5.12. Ja dalībnieks izbrauc ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika 

pamesta. 
5.13. Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to jāinformē tiesnesis. 
5.14. Pēc līdera finiša, došanās apļos tiek noslēgta un pārējiem dalībniekiem, šķērsojot finiša līniju, tiek fiksēts finišs. 
5.15. Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai 

kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 
5.16. Sacensību norises vietā ikvienai personai jāievēro distancēšanos un jābūt sociāli atbildīgai. 
5.17. Komandu pārstāvji, treneri, sportisti ievēro divu metru fizisku distanci un neveicina drūzmēšanos sacensību 

sekretariātā, saņemot dalībnieku numurus, kontaktējoties ar tiesnešiem un citu apkalpojošo personālu. 
5.18. Pēc finiša, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska 

kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.). 
5.19. Apbalvošanas ceremonijā sacensību organizatori un sportisti attālināti sveic viens 

otru, izvairoties no fiziska kontakta. 
5.20. Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir norādīti dzimšanas dati. 

 
6. Dalībnieku reģistrācija 

Grupa Vecums Distance 

(apļi) 

Meiteņu grupas 

SB1 2016. g. dzim. un jaunāki 1 

SB2 2015.- 2013.g. dzimušās 1 

SB3 2012.-2010.g. dzimušās 1 

Zēnu grupas 

VB1 2016. g. dzim. un jaunāki 1 

VB2 2015.- 2013.g. dzimuši 1 

VB3 2012.-2010.g. dzimuši 1 
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6.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieks skaidri un noteikti piekrīt savu personas datu apstrādei. Dalībnieks apzinās, ka 

dati tiks paturēti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams dalībnieku uzskaites nolūkiem. 

6.2. Pieteikšanās: 

6.2.1. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2021. gada 3. augustam plkst. 23:59 reģistrējoties sacensību 
mājaslapā – https://bulta.lv/radzu  

6.2.2. Sacensību dienā notiek reģistrēto dalībnieku numuru izsniegšana un citu dalībnieku reģistrācija līdz plkst. 12:30.  

6.3. Nepilngadīgie sacensību dalībnieki sacensībās piedalās ar vecāku atļauju. 

6.4. 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 Epidemioloģiskas 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai prasības.  

6.5. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, 
sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

 
7. Dalības maksa 

7.1.       Dalības maksa- bezmaksas. 

8. Vērtējums 

8.1. Tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā. 

9. Informācija 

9.1. Aicinām būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci. Lūgums ikvienu izvērtēt savu veselības stāvokli pirms 

došanās uz sacensībām. Atgādinām, ka Covid-19 ierobežojumi un drošības sadzīves principi turpinās! 

9.2. Sacensības tiks fotografētas un filmētas, iegūtais materiāls tiks izmantots sacensību organizatoru vajadzībām un 

publicitātes nodrošināšanai. 

 

 
Kontakti: 

Gints Grinbergs, tālr. +371 22336677 

E-pasts: info@selonia.lv 

Sacensību mājas lapa: https://www.selonia.lv/ 

FB: https://www.facebook.com/SeloniaVelo 

 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums nr.1 

https://bulta.lv/radzu
mailto:info@selonia.lv
https://www.selonia.lv/
https://www.facebook.com/SeloniaVelo


Radžu MTB takas 2022 4 www.selonia.lv 
 

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Biedrības “Selonija velo” organizētajās sacensībās 
 

Apliecinājums 
 

Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu 
 
Es, ____________________________________________________________,  
         (vārds, uzvārds) 
 
personas kods: ___________________________________________________,  
                    (personas kods) 
  

sacensību dalībnieks apliecinu, ka esmu iepazinies pielikumā Nr.1 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 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.  
6. Dalībnieks apņemas ievērot ceļu satiksmes noteikumus.  
7. Dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli sacensību laikā, ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks nevar finišēt, tad 

par to obligāti jāinformē sacensību organizators.  
 
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 Jēkabpils sporta centra organizēto sacensību laikā.  
 
 


