ZILO KALNU VELOKROSS
1 Sacensību mērķis:
▪

popularizēt riteņbraukšanu kā veselīgu un pieejamu aktīvās
atpūtas un sporta veidu Ogres un Ikšķiles novados.

▪

noskaidrot labākos riteņbraucējus bērnu, jauniešu, pieaugušo
un senioru grupās.

Sacensības organizē: Biedrība “KS Sporta Klubs” sadarbībā ar
Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra “Tūrisma, sporta un
atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”.
2 Sacensību vadība: Kārlis Smilktens un Armands Pivors
3 Dalībnieki un to drošība:
4 Sacensībā s piedalā s Ogres un Ikšķiles novada iedzīvotā ji un viesi.
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stā vokli sacensību
laikā un to apliecina ar parakstu pieteikuma anketā . Sacensību
organizatori neatbild par dalībnieku iespē jamā m traumā m un
iespē jamiem kaitē jumiem sacensību laikā . Sacensībā s atļauts
piedalīties ar visu veidu velosipē
5 Dalībnieki, kuri startē grupā s līdz SV 12 ieskaitot, ir Bē rnu
velokrosa dalībnieki un viņ u sacensība norisinā s atsevišķ ā
trasē s. Bē rnu velokrosa dalībniekiem, kuriem tiek sniegta
palīdzība no malas, rezultā tu tabulā nav rezultā ta, nav izcīnītā s
vietas, bet ir atzīme par dalību ā rpus konkurences (Ā K). Bē rnu
velokrosa dalībniekiem par palīdzību no malas tiek uzskatīta
arī pavadošā s personas iešana vai skriešana tieši trasē aiz
dalībnieka, kurš veic ieskaites braucienu. Dalībniekiem atļauts
veikt distanci, stumjot velosipē du pie rokas.
6 Bē rnu velokrosa dalībnieku anketas aizpilda un paraksta kā ds no
vecā kiem vai likumīgais pā rstā
7 Dalībnieki distancē brauc pa marķ ē tu ceļu, taku vai apvidu un turas
iespē jami tuvā k marķ ē juma lentā Vietā s, kur trases marķ ē jums
ir abā s pusē s, dalībniekiem obligā ti jā brauc starp marķ ē juma
lentā m. Vietā s, kur trases izbraukšanu regulē tiesnesis,
dalībniekiem jā ievē ro tiesneša norā dījumi. Aizliegts patvaļiḡ i

saīsinā t distanci, bojā t marķ ē jumu. Atsevišķ ā m dalībnieku
grupā m veicot distanci jā veic vairā ki trases apļi. Precīza
informā cija par apļu skaitu katrai grupai, kā arī distanč u
garumi un specifiska informā cija par trasi tiek izlikta sacensību
dienā uz informā cijas dē la̧ un publiski izziņ ota. Dalībnieka
pienā kums ir pašam sekot līdzi apļu skaitīšanai un veikt
noteikto apļu skaitu.
8 Dalībniekam atrodoties trasē obligā ti jā lieto aizsargķ iveres. Par tā s
nelietošanu vai par neaizsprā dzē tas aizsargķ iveres lietošanu
dalībnieks tiek diskvalificē ts attiecīgajā posmā .
9 Dalībnieka numuru nedrīkst apgriezt, un tas jā piestiprina
velosipē da priekšā .
10

Dalībnieks nedrīkst saņ emt tehnisko palīdzību no malas,
izņ emot Bē rnu velokrosa dalī

11

Izdevumus, kuri saistīti ar sacensību rīkošanu, sedz sacensību
organizators.

12

Dalībnieku naktsmītnes, dienas naudu (ē dinā šanu) un ceļa
izdevumus sedz dalībniekus komandē jošā organizā cija.

13

Dalības maksu var samaksā t: 1) Starta vietā pie sacensību
numuru saņ emšanas, 2) nosū tot pieteikumu uz informācijas
email un apmaksājot rēķinu 5 darba dienas pirms sacensību
dienas:

14

Sacensību vieta: Dabas parks ”Ogres Zilo kalni”

15

Sacensību laiks: sestdiena , 2017. gada 25.marts, sacensību
sākums pl.11:00

16

Pieteikšanās: iepriekšējā pieteikšanās, www.ziliekalni.lv , līdz
23. marta 23:59, ievērojot pieteikuma formu. Rakstiski
pieteikties, un samaksāt dalības maksu var arī veloservisā,
Mālkalnes prospektā 26, līdz 23. marta darba laika beigām,
aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikties var arī sacensību
dienā, par paaugstinātu dalības maksu, no pl. 9:00 līdz pl.
10:00.

17

Vecuma grupas un distances:
– S 6, V6,

2011. dz.g. un jaunāki

~ 500m. (1 aplis)

– S 9, V9,

2010.-2008. dz.g.

~ 1.5m. (2 apļi)

– S12, V12 2007.- 2005. dz.g.

~ 3km.(4 apļi)

– S15, V15 2004.- 2002. dz.g.

~ 6km.(1 aplis)

– S18, V18 2001.- 1999. dz.g

~ 12 km.(2 apļi)

– S

1998.- 1988. dz g.

~ 18 km.(3 apļi)

– V

1998.- 1978. dz.g.

~ 24 km. (4 apļi)

– S30+

1987.- 1973.dz. g.

~ 12 km. (2 apļi)

– V40+

1977.- 1963. dz.g.

~ 18 km.(3apļi)

– S45+

1972. un vecākas,

~ 6km.(1 apļi)

– V55+

1962. un vecāki,

~ 12km.(2 apļi)

Organizatori var mainīt distanču garumus atkarībā no
laika apstākļiem, drošības
apsvērumu dēļ.
Ja kādā no vecuma grupām ir mazāk par trīs dalībniekiem
organizatori var
grupas apvienot.
8 Starta laiki. Bērnu sacensībām SV6 -11:00, SV9 -11:10, SV1211:20. Visām pārējām vecuma grupām kopējs starts 12:00.
9 Dalības maksa: ja dalībnieks pieteicies iepriekš, līdz 23.martam:
S6; V6; S9; V9; S12; V12; S15; V15;
S45+; V55+; S18; V18;
S30+; V40+;
S, V,

EUR 3,00
EUR 5,00
EUR 6,00
EUR 8,00

Piesakoties sacensību dienā :
S6; V6; S9; V9;

EUR 3,00

S12; V12; S15; V15

EUR 5,00

S45+; V55+; S18; V18

EUR 8,00

S30+; V40+;
S, V,

EUR 12,00
EUR 16,00

Ogres un Ikšķiles pilsētās dzīvojošiem S6; V6; S9; V9; S12; V12; S15;
V15; S45+; V55+ grupu dalībniekiem dalība bez maksas.
10

Apbalvošana: Visu vecuma grupu pirmo trīs vietu ieguvēji
saņem atbalstītāju balvas un diplomus. Elites grupu S un V
pirmo trīs vietu ieguvēju saņem:Naudas balvas no dalības
maksas fonda. S un V Grupu pirmo trīs vietu dalībnieki saņem
naudas balvas tikai tad, ja grupā piedalās vismaz seši
dalībnieki. Ja grupā piedalās mazāk kā seši dalībnieki, naudas
balvu saņem tikai pirmās vietas ieguvējs vai ieguvēja. Balvu
lielums tiks precizēts.

Bērnu sacensību apbalvošana notiek uzreiz pēc visu bērnu distanču
finiša. Visi bērnu distances veicēji saņems pārsteigumu balvas, kā
pirmo trīs vietu ieguvēji saņem balvas no atbalstītājiem un diplomus.
11

Protesti: tiek pieņemti rakstiskā veidā pusstundas laikā pēc
attiecīgās grupas finiša iemaksājot EUR 30,00. Ja protests tiek
atzīts par pamatotu iesniedzējs saņem naudu atpakaļ.

Kontakti: e-pasts: ziliekalni.lv tel. mob.+371 25905054 un +371
28643643

