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Starptautiskās sporta spēles VIA ĶEKAVA 2012
velokrosa sacensības „Baložu stafete 2012”

Nolikums
1. Mērķis un uzdevumi.
•
•
•
•

Turpināt velokrosa stafetes tradīciju Latvijā.
Veicināt velokrosa popularitāti dažāda vecuma un sportiskās sagatavotības cilvēku vidū.
Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu jauniešu un pieaugušo vidū.
Noskaidrot labāko velokrosa stafetes komandu.

2. Vieta un laiks.
Sacensības notiek 2012. gada 28. jūlijā pie Baložu vidusskolas.

3. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta
iniciatīvu centrs sadarbībā ar biedrība „Kusties!”. Sacensību galvenais tiesnesis Juris Žilko (tālr.
+371 29359409; e-pasts: info@velokross.lv).

4. Dalībnieki un komanda.
4.1. Dalībnieki.
Sacensībās piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Dalībnieku vecums ir 2000. gadā
dzimušie un vecāki. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli sacensību laikā un to
apliecina ar parakstu pieteikuma anketā (pielikums Nr. 1). Sacensību organizatori neatbild par
dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu
velosipēdiem.
4.2. Komanda.
Dalībnieki startē komandā, kuru veido 3 dalībnieki. Komandas sastāvs ir pašu dalībnieku brīva
izvēle un vienošanās. Komandas tiek iedalītas grupās pēc vecuma (visu komandas dalībnieku gadu
summa) un dzimuma:
• V36 grupa – vīriešu komanda ar gadu summu no 36;
• V60 grupa – vīriešu komanda ar gadu summu no 60;
• V110 grupa – vīriešu komanda ar gadu summu no 110;
• V150 grupa – vīriešu komanda ar gadu summu no 150;
• S36 grupa – sieviešu komanda ar gadu summu no 36;
• S60 grupa – sieviešu komanda ar gadu summu no 60;
• S110 grupa – sieviešu komanda ar gadu summu no 110;
• S150 grupa – sieviešu komanda ar gadu summu no 150;
• MIX36 grupa – jauktā komanda ar gadu summu no 36;
• MIX60 grupa – jauktā komanda ar gadu summu no 60;
• MIX110 grupa – jauktā komanda ar gadu summu no 110;
• MIX150 grupa – jauktā komanda ar gadu summu no 150;
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Dalībnieki no sava vidus izvēlas vienu komandas pārstāvi, kurš būs komandas kapteinis un
pārstāvēs komandu piesakoties un veicot citas darbības.

5. Pieteikšanās un starta kārtība.
5.1. Pieteikšanās.
Organizatori no komandu kapteiņiem pieņems tikai pilnīgi un salasāmi aizpildītas komandu
pieteikuma anketas (sk. 1. pielikums). Dalībnieku pieteikšanās un numuru izsniegšana sacensību
vietā no plkst.1000 līdz 1130. Iespējama iepriekšēja pieteikšanās, sūtot e – pastu uz adresi:
info@velokross.lv vai aizpildot anketu internetā – http://www.velokross.lv. Komandas kapteinis
piesakoties iesniedz visu komandas dalībnieku parakstītu anketu un saņem savas komandas
dalībnieku numurus ar stiprinājumiem.
5.2. Starta kārtība.
Komandu dalībnieki startē individuāli pa etapiem (kopā 3 etapi), secīgi viens pēc otra. Starts pirmā
etapa dalībniekiem plkst. 1200. Starts visiem vienas grupas pirmā etapa dalībniekiem vienlaicīgi.
Starp grupām ir starta laika intervāls 1 minūte. Dalībnieku sadalījums pa etapiem ir atbilstoši to
pieteikuma anketā norādītajam. Vienlaicīgi trasē var atrasties tikai viens konkrētās komandas
dalībnieks.
5.3. Etapu maiņas kārtība.
Dalībnieku etapu maiņa notiek speciāli norobežotā maiņas zonā. Pirmā un otrā etapa dalībnieki
stafetes nodošanu veic tikai maiņas zonā, nākamā etapa dalībniekiem uzsitot ar roku. Stafeti
nodevušiem dalībniekiem sacensības ir beigušās, un viņu pienākums ir pēc iespējas ātrāk atbrīvot
maiņas zonu. Trešā etapa dalībnieks vairs neiebrauc norobežotājā maiņas zonā, bet gan iebrauc
finiša koridorā un finišē.

6. Distance.
Dalībnieki distancē brauc pa marķētu ceļu, taku vai apvidu un turas iespējami tuvāk marķējuma
lentām. Vietās, kur trases marķējums ir abās pusēs, dalībniekiem obligāti jābrauc starp marķējuma
lentām. Vietās, kur trases izbraukšanu regulē tiesnesis, dalībniekiem jāievēro tiesneša norādījumi.
Aizliegts patvaļīgi saīsināt distanci, bojāt marķējumu. Katra etapa dalībniekam jānobrauc tikai viens
trases aplis, kura aptuvenais garums 5 km.

7. Vērtēšana un rezultāti.
Komandas izcīnīto vietu nosaka pēc attiecīgās komandas pēdējā (trešā) etapa dalībnieka finiša. Par
sacensību uzvarētāju kļūst komanda, kuras visi dalībnieki veikuši tiem atbilstošo distanci, nav
diskvalificēti un pēdējā etapa dalībnieks pirmais sasniedzis finišu. Tālākās vietas secīgi izcīna
pārējās komandas, kuru visi dalībnieki veikuši tiem atbilstošo distanci, nav diskvalificēti un pēdējā
etapa dalībnieks sasniedzis finišu.

8. Īpaši noteikumi.
•
•
•
•
•

Dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķiveres. Par to nelietošanu vai par neaizsprādzētas
aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts attiecīgajā posmā;
Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts un ieskaitīts pēdējais finišēšanas laiks;
Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 5 minūtes pie attiecīgā posma rezultāta;
Dalībnieka numuru nedrīkst apgriezt, un tas jāpiestiprina velosipēda priekšā;
Dalībnieki nedrīkst saņemt tehnisko palīdzību no malas.

9. Apbalvošana.
Komandas, kuras izcīnījušas 1. – 3. vietu, apbalvo ar medaļām, diplomiem un sponsoru balvām. Ja
kopējais komandu skaits pārsniedz 15 komandas, sacensību rīkotāji pēc savām iespējām var
apbalvot arī zemāku vietu ieguvušās komandas. Apbalvošana norisinās sacensību vietā ap plkst.
1400.
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10. Finanses.
Dalībnieki startē bez dalības maksas.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra, biedrība „Kusties!” un sponsori.
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieka nokļūšanu uz sacensībām, sedz pats dalībnieks.

11. Izmaiņas sacensību nolikumā.
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas
internetā pēc adreses: www.velokross.lv. Informāciju var saņemt pa tālr. +371 29359409 vai sūtot
e-pastu: info@velokross.lv.
Sacensību dienā nolikuma aktuālā redakcija tiek izvietota uz informācijas dēļa un dalībnieks pats ir
atbildīgs par iepazīšanos ar nolikumu un tā ievērošanu.

12. Pretenzijas.
Dalībnieku pretenzijas par sacensībām tiek pieņemtas rakstveidā sacensību dienā līdz plkst. 1330.
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Pielikums Nr. 1
Starptautiskās sporta spēles VIA ĶEKAVA 2012

KOMANDAS PIETEIKUMS

Baložu stafete 2012
Komandas nosaukums: ______________________________________
Komandas kapteinis: _______________________________________
Grupa: ________________________
Komandas dalībnieku saraksts:
Etaps

Vārds, Uzvārds

Dz.
gads

1.
2.
3.

4

Dzimums
(S/V)

Paraksts

