
 
„Vella rats” Riebiņi-2019 

NOLIKUMS 
Velo-krosa mērķi un uzdevumi:  

1. Popularizēt velo-krosa sportu kā līdzekli lietderīga, interesanta un veselīga brīvā laika 

pavadīšanas veidam Riebiņu novadā.  

2. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.  

3. Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.  

4. Noskaidrot ātrākos velobraucējus atsevišķās vecuma grupās. 

 

Pasākumu organizē: Riebiņu novada dome sadarbībā ar  Riebiņu vidusskolu. Galvenais tiesnesis: 

Mārīte Pokšāne (26567991), atbildīgais par trasi – Artūrs Meluškāns (26097971).               

Laiks un norises vieta: velo-kross notiks 2019. gada 28. septembrī Riebiņu pagasta teritorijā. 

Trases izveidotas vienā aplī un tiks marķētas. Mazo  trašu garums ir ~1.5km un ~8 km, lielās ~27 

km.  Pulcēšanās un starta vieta Riebiņu vidusskolas pagalmā. Starts plkst. 11.00. 

Dalībnieku reģistrācija un numuru izsniegšana:  no plkst. 10.00 līdz 10.45 starta vietā – 

Riebiņu vidusskolas pagalmā. Dalībnieki savu dalību velo-krosam piesaka elektroniski līdz 

26.09.2019. sacensību sekretārei Skaidrītei Vulānei (skaidrite.vulane@inbox.lv).  

Dalībnieku rezultāti tiek vērtēti atsevišķās grupās: sacensībās var piedalīties jebkurš sportists, 

kā arī aktīvas atpūtas cienītājs. Sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem, bet 

ieteicams ar kalnu velosipēdiem. Dalībnieki startē atbilstošās vecuma grupās:  

Sievietes: 

1.Meitenes  2009. g. dz. un jaunākas 

KM 

8 km. 

2.Meitenes, 2006.-2008. dz. g. 8 km. 

3.Meitenes, 2002.-2005. dz. g. 27 km./ 8 km. 

4.Jaunietes, 1990.-2001. dz. g. 27 km. 

5.Sievietes, jaunietes, 1980. - 1989. dz.g. 27 km. 

6.Sievietes, 1979. g.dz. un vecākas 27 km. 

  

             Vīrieši:  

1.Zēni,  2009.g. dz. un jaunāki 

2.Zēni, 2006.-2008. dz. g. 

8 km. 

8 km. 

3.Zēni, 2002.-2005. dz. g. 27 km./8 km. 

4.Jaunieši, 1990.-2001. dz. g. 27 km. 

5.Vīrieši, 1980. - 1989. dz. g. 27 km. 

6.Vīrieši 1970.-1979. dz. g. 27 km. 

7.Vīrieši, 1960.-1969. dz. g. 

8.Vīrieši, 1959. g.dz. un vecāki  

27 km. 

27 km. 

    

        Atvērtā-tautas klase    

Visi dalībnieki, kas nevēlās braukt 27 km                                                                              8 km. 

Komandas sastāvā uz lielo (27 km) un mazo (8 km) apli ne vairāk kā 5, bet vismaz 3 dalībnieki, 

kuru skaitā obligāti jābūt vismaz 1 dāmai (meitenei, jaunietei). Komandas dalībnieki startē vienā 

no izvēlētām distancēm. Vērtēšanā pēc vietu uzskaites (2+1). Komandu vērtējumā par uzvarētāju 

kļūs tā komanda, kurai šo 3 dalībnieku vietu kopsumma ir mazākā. 

 

Apstiprinu:                      P. Rožinskis 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs 



 

 

Bērnu sacensībās dalībniekiem velosipēda lielumam jāatbilst dalībnieka vecuma parametriem. 

 

 Velokross pašiem jaunākajiem ~ 1,5 km pa Riebiņu ielām. 

1. 2013.g.dz. un jaunākas meitenes  1.    2013.g.dz. un jaunāki zēni 

2. 2011.- 2012.g.dz. meitenes  2.    2011.- 2012.g.dz. zēni 

 

 Bērnu sacensības šķēršļu josla izbraukšanā notiks Riebiņu vidusskolas pagalmā. 

 

 Bērnu sacensības šķēršļu joslā 

1. 2012.g.dz. un jaunāki  

2. 2010.- 2011.g.dz.  

3.       2008 .-2009.g.dz.  

 

 

Sacensību programma: 

10.00 – 10.45 – dalībnieku reģistrācija, numuru izsniegšana velokrosam; 

10.50 – 10.55 – pasākuma atklāšana; 

11.00 – bērnu sacensības (1,5 km); 

11.15 – starts garā distancē (27 km); 

11.17 – starts mazā distancē (8 km); 

11.30 – 12.30 šķēršļu joslu pārvarēšana ar velosipēdu (skolas pagalmā); 

12.50 – spēcinoša putra un tēja sacensību dalībniekiem; 

13.30 – rezultātu apkopošana un apbalvošana. 

Apbalvošana:  

Pirmo trīs vietu ieguvēji attiecīgā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu.  

 velokrosā 1,5km, 8km, 27 km; 

 šķēršļu joslā. 

Kausu un saldo balvu saņems 

 komandas(2+1) 8 km un 27 km. distancē. 

 

Pārsteigumu balvas 

 Atraktīvākais,  jaunākais,  pieredzes bagātākais, kuplākā ģimene. 

 

Tiesāšana  
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši LRF noteikumiem. 

Dalībnieku ievērībai                                                                                                     

•  Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas 

pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu 

satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par 

dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 

• Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. 



• Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu. 

• Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta. 

• Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, 

var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiska ar parakstu 15 minūšu 

laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot EUR 5.00 galvenajam tiesnesim. 

 

• Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti 

sacensību nolikumā. 

• Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.                               

Uzmanību! 

Kalnu divriteņu maratona dalībniekus lūdzam ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi. Velo-

kross “Vella rats” notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības. Visiem sacensību dalībniekiem 

pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes 

drošības noteikumi! Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no 

mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem. Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot 

autoceļus! Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem 

sacensību laikā.                                                                            

Velomaratona dalībnieku ievērībai!                                                                                             

      Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem 

nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās. 

Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā 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. Organizators nav 

atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.                                                     

Uz velo-krosa pasākumu līdzi ir jābūt personīgajam aprīkojumam: velosipēdam, sporta 

tērpam, ķiverei, medicīniskajai aptieciņai.     

Personas datu aizsardzība. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas 

datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai 

ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. 

Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā. 

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, 

dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts 

publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību sekretārei uz e-pastu Šajā 

gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms 

dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību 

dalībniekiem. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus 

savas personas datos. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā 

uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tajā skaitā, bet 

ne tikai publicēšanai mājas lapā www.riebini.lv , Latvijas medijos un sociālajos portālos. 

 Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo 

dalībniekus no personīgās atbildības. 

Izmēģinājuma brauciens, lai iepazītos ar trasi ir iespiējams iepriekš, laiku saskaņojot ar 

sacensību organizatoriem- Artūru Meluškānu, Mārīti Pokšāni 

http://www.riebini.lv/

