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Starptautiskās sporta spēles VIA ĶEKAVA 2012
„Baložu Velodrošība”

Nolikums
1. Mērķis un uzdevumi.
Pilnveidot bērnu zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, satiksmes drošībā, velosipēda uzbūvē un
iemaņas velosipēda praktiskajā vadīšanā.
2. Vieta, laiks un dienas kārtība.
Sacensības notiks 2012. gada 28. jūlijā pie Baložu vidusskolas (Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads,
Latvija).
3. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta
iniciatīvu centrs. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Žilko. Sacensību galvenā sekretāre Ārija Rumpe
(mob. tel. +371 26337122), sekretāre Elīna Locāne.
Sacensību žūrija – Valda Kjaspere, Rolands Priekulis un Andris Žilko.
4. Sacensību valoda.
Sacensības notiek Latvijā. Sacensību oficiālā valoda ir latviešu valoda.
Dalībniekiem būs pieejami krievu, angļu un vācu valodas tulku pakalpojumi. Sacensību teorētiskās daļas
uzdevumi tiks tulkoti katra dalībnieka valsts valodā.
5. Dalībnieki un grupas.
Sacensībās piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Sacensības ir individuālas. Par dalībnieka (līdz
12 gadu vecumam) veselības stāvokli sacensību laikā no ierašanās brīža līdz prombraukšanai atbild
vecāki vai tā likumīgais pārstāvis, to apliecinot ar parakstu pieteikuma anketā.
Dalībnieki startē atbilstošajās vecuma grupās:
Grupas
S 9 un V 9
S 10 un V 10
S 11 un V 11
S 12 un V 12
S un V

Dzimšanas gadi
2003. gads
2002. gads
2001. gads
2000. gads
1999. gadā dzimuši un vecāki

6. Pieteikšanās un starta kārtība.
Dalībniekiem ir obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 2012. gada 1. maijam jebkurā no šiem veidiem:
- sacensību interneta mājas lapā www.velodrosiba.lv aizpildot pieteikuma anketu;
- iesūtot pilnīgi aizpildītas dalībnieku anketas uz adresi: „Baložu Velodrošība 2012” Baložu
vidusskolā, (Skolas iela 6, Baloži, LV-2128, Latvija).
Dalībniekam (līdz 12 gadu vecumam) reģistrējoties sacensību centrā 2012.gada 28. jūlijā, par to
parakstās dalībnieka vecāki vai tā likumīgais pārstāvis. Organizatori no dalībniekiem pieņems tikai
salasāmi un pilnīgi aizpildītas anketas. Dalībnieku starta kārtību sacensību programmā nosaka tiesneši.
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7. Sacensību programmas veidi un vērtēšana.
Sacensību programmā 2 teorētisko uzdevumu stacijas un 3 velosipēda praktiskās vadīšanas stacijas.
7.1. Teorētiskie uzdevumi (ceļu satiksmes noteikumi, ceļu satiksmes drošības jautājumi,
velosipēda uzbūve).
Teorētiskie uzdevumi sastādīti atbilstoši Latvijā (kā Eiropas Savienības dalībvalstī) apstiprinātiem ceļu
satiksmes noteikumiem.
Iespējamie teorētiskie uzdevumi:
- ceļa posma vai krustojuma maketā izvietoto ceļa zīmju papildināšana
- sacensību saturam atbilstošas puzles salikšana
- noteiktam mērķim paredzētu velosipēda daļu izvēlēšanās starp pārējām
- visīsākā (atbilstoši ceļa zīmēm) ceļa posma iezīmēšana pilsētas daļas plānā
- un tamlīdzīgi.
7.2. Velosipēda praktiskā vadīšana.
Dalībnieki velosipēda praktisko vadīšanu veic ar organizatoru velosipēdu vai ar savu velosipēdu āra
apstākļos. Velosipēda riteņa aploces diametrs – 26 collas. Vecuma grupās S V 9 un S V 10 atļauts
izmantot arī velosipēdus ar riteņa aploces diametru 24 collas.
Dalībnieks ar velosipēdu veic velosipēdu praktiskās vadīšanas distances ar 5-10 elementiem katrā pēc
norādītās shēmas. Dalībnieka rezultātu aprēķina, no 200 punktiem atņemot dalībniekam piešķirtos soda
punktus par sacensību elementu izpildīšanas kļūdām vai neizpildīšanu.
Velosipēda praktiskās vadīšanas distances elementi:
šaurais dēlis, aplis, astotnieks, slaloms, joslu maiņa, slīpais dēlis, bremzēšana noteiktā laukumā, šaura
josla, grumbuļaina braukšanas josla, šūpuļdēlis, koridors, šaurs koridors, smilts vai grants segums,
nelīdzens ceļš, priekšmeta paņemšana un nolikšana, skats atpakaļ un tamlīdzīgi.
8. Rezultāti.
Dalībniekam jāpiedalās visos sacensību programmas veidos. Dalībnieka rezultāts ir visos programmas
veidos iegūtā punktu summa.
Ja punktu summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš uzrādījis labāku rezultātu šādā secībā
– teorētiskajos uzdevumos, velosipēda praktiskajā vadīšanā. Ja dalībnieks nepiedalās kādā no
programmas veidiem, viņam netiek aprēķināts rezultāts. Dalībnieku pārstāvju sanāksmē tiks dots
teorētisko uzdevumu pareizo atbilžu skaidrojums.
9. Īpaši noteikumi.
Dalībniekiem velosipēda praktiskās vadīšanas laikā obligāti jālieto aizsargķiveres. Par to nelietošanu vai
par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts attiecīgajā stacijā. Velosipēda
praktisko vadīšanu dalībnieki atsevišķās stacijās veic ar organizatoru izsniegtu 3 kg smagu mugursomu
uz pleciem.
Dalībnieki sacensību laikā nedrīkst saņemt palīdzību no malas.
10. Apdrošināšana.
Par katra dalībnieka, kas piedalās sacensībās, apdrošināšanu (slimības, negadījumu, civiltiesisko) atbild
tā vecāki vai likumīgais pārstāvis.
11. Apbalvošana.
Katrā vecuma grupā 1. – 3. vietas ieguvējus apbalvos ar diplomiem, medaļām un balvām. Katrs
dalībnieks saņems diplomu par dalību sacensībās.
12. Finanses.
Dalībnieki startē bez dalības maksas.
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Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra un
sponsori.
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieka nokļūšanu uz sacensībām, sedz pats dalībnieks.
13. Izmaiņas sacensību nolikumā.
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, dalībnieki par tām tiek
informēti līdz startam.
14. Pretenzijas.
Dalībnieku pārstāvju pretenzijas tiek pieņemtas rakstveidā 20 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas.
Pretenzijas izskata sacensību žūrija.
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