APSTIPRINĀTS
ar Varakļānu novada domes
28.04.2022. lēmumu Nr.7.12

Varakļānu novada velobrauciens
2022. GADA 28. MAIJĀ
SACENSĪBU NOLIKUMS
Mērķi:





Vienoties kopīgā velobraucienā par godu Varakļānu novadam;
Popularizēt riteņbraukšanu;
Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās;
Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;

Organizators:
Sacensības organizē Varakļānu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000054750,
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,
Tālrunis/fakss: 64860840
e-pasts: varaklani@varaklani.lv
Sacensību galvenais tiesnesis:
 Arvis Strods
Starta / Finiša zona:


Varakļānu novada pašvaldība, Rīgas iela 13, Varakļāni;



Obligāts nosacījums dalībnieku drošībai ir ķivere.



Starta koridorā ienākt tikai ar tiesneša atļauju.



12:15 starts bērnu distancē (reģistrēšanas sacensību dienā no plkst. 10:00-12:00)



Stāšanās startam Izturības un Draudzības distancei sākas 12:30, starta kārtība tiek noteikta atbilstoši
reģistrēšanās secībai (pēc numuriem).

Bērnu distance: (aptuveni 0,7km)
Braucienā piedalās bērni līdz skolas vecumam. Trases segums 100% asfalts. Distancē laika limits netiek
noteikts . Drīkst asistēt vecāki.
Izturības distance: ( aptuveni 32 km)
Distance ved cauri pilsētai un ārpus pilsētas. Trases segums 10% asfalts, 80% smilts un grants segums, 10%
bezceļš. Distancē tiek noteikts laika limits trases veikšanai – 2 stundas. Dalībniekiem, kuri pārsniedz noteikto
laika limitu, rezultāts netiek fiksēts.
Draudzības distance (aptuveni 11 km). Saīsināta tautas distance.

Distance ved cauri pilsētai un ārpus pilsētas. Trases segums 20% asfalts, 80% smilts un grants
segums. Distancē tiek noteikts laika limits trases veikšanai – 2 stundas. Dalībniekiem, kuri pārsniedz
noteikto laika limitu, rezultāts netiek fiksēts.
Sacensību programma:


10:00 sākas numuru izņemšana velomaratonam un reģistrēšanās bērnu distancei.





12:00 beidzas numuru izņemšana velomaratonam un reģistrēšanās bērnu distancei.
12:15 starts bērnu distancei
13:00 starts Izturības un Draudzības distancēm

Vecuma grupas:
Sacensību dalībniekiem Izturības distancē tiek noteiktas šādas vecuma grupas vīriešiem un sievietēm
atsevišķi:
1987.g. un jaunāki
1986.g. līdz 1972.g.
1971.g. un vecāki
Sacensību dalībniekiem Draudzības distancē tiek noteiktas šādas vecuma grupas vīriešiem un sievietēm
atsevišķi:
2006.g. un jaunāki
2005.g. līdz 1987.g.
1986.g. līdz 1972.g.
1971.g. un vecāki

Reģistrācija:
 Iepriekšējā reģistrācija sacensībām www.varaklani.lv vai Varakļānu novada pašvaldībā
203.kab. (darba laikā). Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 27.05.2022. plkst. 14:00
 Reģistrēšanās bērnu distancei sacensību dienā no plkst. 10:00-12:00
Dalība velomaratonā visas distances ir bez maksas:
 Ja dalībnieks ir veiksmīgi veicis reģistrāciju uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts
apstiprinājums.
Dalībniekiem tiek nodrošināts:
 dzirdināšanas punkti distancē
 ēdināšana pēc finiša
 sagatavota trase
 laika uzskaites čips (nozaudēšanas gadījumā dalībnieks sedz čipa izmaksas 70,00 eiro apmērā)
 mantu glabātuve
 medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos
 balvas no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem
 dalībnieka numurs, trases karte u.c.
Starta vietu ieņemšana:
 Starta koridorā ienākt tikai ar tiesneša atļauju. Stāšanās startam Izturības un Draudzības distancei sākas
12:30.


Masu starts, atsevišķi pa distancēm, pēc pieteikšanās secības.

Dalībnieka numurs un čips:




Sacensību numuri un laika uzskaites čipi dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā sekretariātā.
Numuriem un čipiem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc
sava brauciena beigām.
Numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.

Aktivitātes sacensību vietā:
 ēdināšana bez maksas visiem dalībniekiem
 atraktīvi pasākuma vadītāji un DJ muzikālais noformējums
 konkursi un balvas no sponsoriem
 svinīgā apbalvošanas ceremonija
Apbalvošanas ceremonija:
 Katrs sacensību dalībnieks saņems piemiņas balvas no sacensību organizatoriem.
 Bērnu distancē tiek apbalvoti trīs ātrākie braucēji uzreiz pēc distances veikšanas.
 Izturības un Draudzības distancēs tiks apbalvoti pirmie 3 ātrākie braucēji vīriešiem un sievietēm
atbilstoši vecuma grupām.
 “Izturības braucienā” ātrākais braucējs vīriešu un sieviešu grupās, absolūtā vērtējumā, tiks apbalvots
ar kausu.
 Īpašie kausi Varakļānu novada ātrākajam braucējam Izturības un Draudzības distancēs vīriešu un
sieviešu grupās, kā arī citas pārsteiguma balvas.
 Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā.
Neierodoties uz apbalvošanu balva netiks izsniegta.
 Apbalvošanas ceremonija paredzēta plkst. 16:00
Vispārīgie noteikumi:
 Distancē obligātas riteņbraukšanai paredzētās aizsargķiveres.
 Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts
 Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā.
 Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var
aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.
 Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas
noteiktajā limitā.
 Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
 Katrs dalībnieks, saņemot numuru un čipu, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas
veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju
izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību
nolikumā.
 Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 Patvaļīgi saīsinot distance vai neievērojot tiesnešu norādījumus, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību
dalībniekus un to rezultātus.
 Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša
līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc
sava brauciena beigām sekretariātā.
 Rezultāti tiks publicēti www.varaklani.lv.

Pasākums notiek projekta „Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Varakļānu
novadā.” ietvaros, id.nr. 9.2.4.2/16/I/076

