Toyota Rīgas Velomaratons 2017
Nolikums
1.

MĒRĶIS UN UZDEVUMI




2.

Popularizēt riteņbraukšanas sportu, Rīgas iedzīvotāju vidū.
Veicināt ar riteņbraukšanu saistītu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Turpināt iesāktās Rīgas Velomaratona tradīcijas.
ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Rīgas Velomaratonu organizē SIA “Igo Japiņa Sporta aģentūra”, biedrība „Latvijas Kalnu divriteņu
federācija”, biedrība “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības,
jaunatnes un sporta departamenta Sporta pārvaldi.
Organizatoru adrese: Brīvības ielā 222, Rīgā, LV-1039, tālr.: 67314150, fakss: 67312042, e-pasts:
info@velo.lv, mājas lapa www.velo.lv. Jautājumiem par reģistrēšanos un pieteikumiem e-pasta adrese:
pieteikumi@velo.lv, tālr. 67314150.
Sacensību galvenā tiesnese ir UCI starptautiskās kategorijas tiesnese Elita Grašiņa (Latvija).
3.

SACENSĪBU VIETA, DISTANCES, STARTA/FINIŠA LAIKI

3.1 Toyota Rīgas Velomaratons notiks 2017. gada 4. jūnijā
3.2 Starta vieta: 11. Novembra krastmala. Finiša vieta: Bīskapa gāte.
3.3 Distances:

Bērnu braucieni – 500 m – 1700 m (atkarībā no vecuma)

Sporta brauciens – kritērija brauciens 51 km (30 apļi x 1,7 km). Kategorija?

Tautas brauciens 2 apļi – 36 km, 2 apļi (16 km un 20 km). Kategorija?

Tautas brauciens 1 aplis – 16 km

Ģimenes brauciens - 16 km, 1 aplis (nav sacensības)
3.4 Starta laiki:*
10:00 - Bērnu brauciens
12:00 - Sporta brauciens
14:00 – Tautas brauciens 1 aplis un Ģimenes brauciens
15:30 - Tautas brauciens 2 apļi
*Var tikt precizēti sacensību programmā mājas lapā www.velo.lv nedēļu pirms pasākuma.
3.5 Finiša laiki:
Tiks precizēti mājas lapā www.velo.lv nedēļu pirms pasākuma.
3.6 Apbalvošana:
Tiks precizēts mājas lapā www.velo.lv nedēļu pirms pasākuma.
4.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA.

4.1

Bērnu brauciens – katrs dalībnieks saņem medaļu un čempiona cepumu.

4.2

Sporta brauciens – kritērija brauciens

4.2.1 Visiem dalībniekiem ir kopējais starts. Sacensības notiek kritērija apļos, no kuriem katrs ir 1,7 km
garš. Kopējais apļu skaits – 30, distances garums – 51 km. Dalībnieki, kuri apdzīti par apli, tiek noņemti
no distances. Rezultātus vērtē pēc finiša līnijas šķērsošanas.
4.2.2 Visiem Sporta distances (kritērija brauciena) dalībniekiem nepieciešama LRF vai citas valsts
federācijas apstiprināta UCI licence atbilstoši vecumam un meistarībai (skatīt www.lrf.lv).
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4.2.3 Kritērija brauciena dalībnieki un apbalvošana
Sporta
distance

Grupa

Dzimšanas gadi

Dalībnieku skaits

Vīrieši

M Elite

1998.dz.g. un vec.

Visi dalībnieki

1.-3.vieta

Naudas prēmijas

Juniori

M-18

1999.-2000.dz.g.

10 pēc reitinga

1.vieta

Balva

Vīrieši CFA

M 19-34

1983.-1998.dz.g.

20 pēc reitinga

1.vieta

Balva

Meistari

M-40

1973.-1982.dz.g.

20 no Masters I un II

1.vieta

Balva

Vieta

Balvas

*Kritērija braucienā var piedalīties arī dalībnieki, kas saņēmuši organizatoru „wild card” jeb „īpašo
uzaicinājumu”.
4.2.3.1 Godalgas tiek pasniegtas, ja attiecīgā vecuma grupā uz startu iziet ne mazāk kā 5 dalībnieki.
4.2.3.2 Ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta. Neierašanās gadījumā balvas netiks izsniegtas.
4.2.4 Specbalvas kritērija braucienā
Sacensībās var būt sponsoru balvas vai naudas prēmijas katrā no apļiem. Ja šādas balvas ir iepriekš
pieteiktas, par tām tiek paziņots sacensību informācijā. Ja balvas tiek pieteiktas uz vietas pasākuma
laikā, sacensību vadītājs to paziņo pa mikrofonu, bet tiesnesis informē braucējus ar zvanu, ka nākošajā
aplī ir balvu starpfinišs.
4.3 Tautas distance 2 apļi - 36 km
4.3.1 Vecuma grupas un balvas

Tautas distance
Vecuma gr.

Dzimšanas gadi

Vieta

Balvas un piezīmes

Jaunieši

M-16

2001.- 2002.dz.g.

1.-3.vieta

Balvas no sponsoriem

Jaunietes

W-16

2001.- 2002.dz.g.

1.-3.vieta

Balvas no sponsoriem

Vīrieši

M

2000.dz.g. un vec.

1.-3.vieta

Rīgas mēra kauss, balvas no sponsoriem

Sievietes

W

2000.dz.g. un vec.

1.-3.vieta

Rīgas mēra kauss, balvas no sponsoriem

4.3.2 Godalgas tiek pasniegtas, ja attiecīgā vecuma grupā uz startu iziet ne mazāk kā 6 dalībnieki.
4.3.3 Ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta. Neierašanās gadījumā balvas netiks izsniegtas.
4.3.4 Tautas braucienā nav atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri 2015. - 2016. gados startējuši Latvijas
izlases sastāvā – junioru vai elites klasēs vai bijuši UCI kontinentālo komandu dalībnieki. Ja kādu
iemeslu dēļ šajā punktā minētie sportisti neatbilst Sporta distances dalībnieka kritērijiem, viņiem ir
iespēja pretendēt uz „wild card” Sporta distancē – kritērija braucienā, sūtot organizatoriem pieteikumu
uz e-pastu: pieteikumi@velo.lv līdz 2017. gada 22. maijam.
4.3.5 Komandas un balvas
Sacensībās piedalās komandas ar neierobežotu dalībnieku skaitu. Komandu vērtējums tiks aprēķināts,
saskaitot 4 ātrāko dalībnieku rezultātus. Komandas tiek vērtētas pēc vienādiem komandu
nosaukumiem.
Ātrākās komandas:
1.vieta – kauss, piemiņas diploms
2.vieta – kauss, piemiņas diploms
3.vieta – kauss, piemiņas diploms
4.4 Tautas distance 1 aplis - 16 km

Vecuma gr.

Dzimšanas gadi

Vieta

Vīrieši

M

2007.dz.g. un vec.

1.- 3. vieta

Balvas no sponsoriem

Sievietes

W

2007.dz.g. un vec.

1.- 3. vieta

Balvas no sponsoriem

4.5 Ģimenes distance 16 km
Nav sacensības un rezultātu. Var piedalīties jebkurš riteņbraucējs individuāli vai ar saviem bērniem.
Līdz 7 gadu vecumam bērni var būt tikai velosipēda pasažieri distancē.
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Bērni no 7 līdz 9 gadiem trasē var atrasties tikai kopā ar pieaugušo, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu
(pēc spēkā esošiem CSDD noteikumiem).
4.6 Speciālie vērtējumi Tautas un Ģimeņu distancēs






Kuplākais darba kolektīvs – specbalva.
Vecākais dalībnieks un dalībniece.
Ekskluzīvākā velosipēda īpašnieks/-ce
Stilīgākais/-ā sacensību dalībnieks/-ce
Saskanīgākie tandēma braucēji - specbalva.

Nominācijas vērtēs Toyota Rīgas velomaratona žūrija. Nominācijas var tikt papildinātas.
5.

PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSA

5.1 Iepriekšējā pieteikšanās



Pieteikšanās www.velo.lv sākas 12.martā un noslēdzas 31.maijā plkst. 24:00 pēc Latvijas laika.
Iepriekšējā pieteikšanās iespējama arī “Sportland“ veikalos.

5.2 Dalības maksas

Vecums

Dzimšanas gadi

12.03-01.05 02.-21.05

22.-31.05.

Sac. dienā

Sporta un Tautas br.
19 - 59 gadi

1958.- 1998.dz.g.

15 eur

20 eur

25 eur

30 eur

12 - 18 gadi

1999.- 2005.dz.g.

10 eur

15 eur

20 eur

25 eur

60 gadi un vecāki

1957.dz.g. un vecāki

10 eur

15 eur

20 eur

25 eur

LRF licencēti 12 - 16 g.

2001.- 2005.dz.g.

5 eur

10 eur

15 eur

25 eur

Ģimeņu brauciens
vecāki

Visi vecumi

7 eur

10 eur

12 eur

15 eur

bērni 7 - 16 g.v.

2001.-2010.dz.g.

3 eur

3 eur

3 eur

5 eur

Bērnu brauciens

2006.dz.g. un
jaunāki

bezmaksas

3 eur

3 eur

5 eur

5.3 LRF licencētos jaunos sportistus (2001. – 2005.dz.g.) var pieteikt tikai viņu treneri ar LRF
apstiprinātiem sarakstiem, kuri jāatsūta sacensību organizatoriem uz e-pastu: pieteikumi@velo.lv
noteiktajā dalības maksas termiņā.
5.4
-

Dalības maksā iekļauts sekojošs serviss:
dalībnieka numurs
laika kontroles mikročips
piemiņas medaļa katram distanci beigušam dalībniekam
rezultātu nodrošināšana un nosūtīšana uz dalībnieka mobilo telefonu
atspirdzināšanās punkti distancē
ēdiens un dzēriens pēc finiša
no transporta slēgta trase Rīgas pilsētā
neatliekamā medicīniskā palīdzība distancē un startā/finišā
mantu glabātuve
fotogrāfijas un video pēc sacensībām (www.velo.lv)
tiesnešu un organizatoru darbs
balvas ātrākajiem un atraktīvākajiem dalībniekiem saskaņā ar nolikumu.

5.5 Dalībnieku neierašanās gadījumā samaksātā dalības maksa netiek atgriezta vai pārcelta uz citām
sacensībām vai citiem dalībniekiem.
5.6 Uzņēmumi un komandas var saņemt rēķinu reģistrējoties www.velo.lv. Rēķina apmaksa jāveic tajā
norādītajā termiņā. Pretējā gadījumā dalībnieki var netikt apstiprināti.
5.7 Pieteikšanās Sporta distancei – kritērija braucienam
5.7.1 Pieteikties kritērija braucienam UCI Elites licences īpašniekiem iespējams mājas lapā www.velo.lv,
savukārt, braucējiem, kas atlasīsies pēc reitinga, tiks izsūtīti uzaicinājumi un pieteikšanās notiks,
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nosūtot e-pastu uz pieteikumi@velo.lv, ja vien netiek sniegta cita informācija www.velo.lv mājaslapā,
kas kļūst par neatņemamu šī nolikuma sastāvdaļu.
5.7.2 Ja kāds no dalībniekiem, kas būs atlasījies pēc reitinga, nevarēs piedalīties Toyota Rīgas
Velomaratona sporta distancē – kritērija braucienā, viņa vietu ieņems nākamais dalībnieks reitingā.
5.7.3 Reitinga dati Rīgas Toyota Velomaratonam tiek fiksēti uz 2017. gada 8. maiju šosejas kategorijā.
Pieteikšanās sacensībām sporta distancē uzaicinātajām personām pēc reitinga notiek līdz 2017. gada
22. maijam. Pēc 22. maija brīvās vietas tiek piedāvātas nākamajiem dalībniekiem pēc reitinga.
5.8 Pārreģistrācija
Dalībnieka pārreģistrācija (gan personai, gan distancei) ir iespējama līdz 2017. gada 31. maijam par
papildu samaksu 8 eur. Par šādas pārreģistrācijas nepieciešamību jāsūta e-pasts uz pieteikumi@velo.lv.
5.9 Sociālā iniciatīva
Piedaloties velomaratonā un reģistrējoties kā NUTRILITE komandas dalībniekam (ierakstot ailē
KOMANDA – NUTRILITE), iespējams atbalstīt sociālu iniciatīvu. Par katru NUTRILITE komandā reģistrēto
dalībnieku AMWAY ziedos 2 eiro riteņbraucēja Gustava Pētersīļa rehabilitācijai pēc smagas traumas –
šogad Gustavs plāno iziet fizioterapijas kursu, kam nepieciešami vismaz 1500 eiro.
Dalībniekam šī iniciatīva ir BEZ MAKSAS, cena par dalību paliek esošā.
6. STARTA KĀRTĪBA
6.1 Sporta klasē starta vietu kārtība tiks noteikta ne vēlāk kā trīs dienas pirms sacensībām.
6.2 Tautas distancē dalībnieki startā tiek izkārtoti koridoros pa 200 braucējiem izsniegto numuru secībā.
Numuri tiek piešķirti pēc 2016. gada Rīgas Velomaratona iegūtajām vietām. Vispirms tiek sarindoti
dalībnieki, kas 2016. gadā startēja Tautas brauciena 2 apļos, pēc tam Tautas brauciena 1 apļa
dalībnieki. Pārējie dalībnieki tiek sarindoti pēc pieteikšanās datuma. Organizatoriem ir tiesības izveidot
papildus koridoru uzaicinātiem viesiem pēc saviem ieskatiem.
6.3 Dalībniekiem, kuri 2016. gadā startēja Sporta klasē, bet 2017. gadā startēs Tautas klasē, jāraksta
pieteikums starta vietas piešķiršanai uz e-pastu: pieteikumi@velo.lv.
6.4 Dalībnieka pienākums ir sekot līdzi savai starta pozīcijai mājaslapā www.velo.lv un pārliecināties par
tās atbilstību uzrādītajiem rezultātiem.
6.5 Ģimenes distances dalībnieki uz starta stājas brīvas izvēles secībā.
7. NUMURI
7.1 Numuru saņemšana
2.–3. jūnijā no plkst. 10:00 – 20:00 – Expo centrā Doma laukumā, Rīgā.
4. jūnijā no plkst. 8:30 – 15:00 – Sacensību starta/finiša rajonā 11. Novembra krastmalā Reģistrācijā.
7.2 Numuru lietošana:

Tautas distances dalībnieku laiks tiks fiksēts elektroniski, tiks izsniegti 2 numuri ar tiem
pievienotu mikročipu*. Cietais numurs ir jāpiestiprina pie riteņa stūres, pa vidu. Uzlīme ar
numuru jāpielīmē zem riteņa sēdekļa pie stutes.

Sporta distances dalībniekiem tiks izsniegti 3 numuri. Viens jāpiestiprina uz muguras pa vidu un
otrs numurs uz kreisā sāna ieslīpi. Uzlīme ar numuru jāpielīmē zem riteņa sēdekļa pie stutes.

Numurus nedrīkst apgriezt un citādi bojāt, nav atļauts plēst nost čipu, kas pielīmēts numura
aizmugurē un uzlīmes vidū.

Par numura nozaudēšanu vai par nepienācīgu apiešanos ar to – sods 5 eur.

Numurus nedrīkst nodot citai personai – dalībnieka diskvalifikācija.

Ģimenes distancē izsniegtais numurs jāpiestiprina pie stūres.

Bērnu distancē izsniegtais numurs jāpiestiprina pie stūres.
*Numura aizmugurē pielīmēts mikročips, kas fiksēs jūsu laiku, tādēļ to nedrīkst noplēst!
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8. GALVENIE SACENSĪBU NOTEIKUMI
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21

Sertificētas aizsargķiveres lietošana ir obligāta, dalībnieks bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri
tiek diskvalificēts.
Sacensībās nedrīkst piedalīties ar velosipēdiem, kuri nav aprīkoti ar bremzēm.
Ar tandēma tipa velosipēdiem atļauts startēt tikai Ģimenes braucienā.
Ar velosipēdiem, kam pievienotas velopiekabes drīkst startēt tikai Ģimenes braucienā.
Nevienā no distancēm nedrīkst startēt ar velosipēdu, kas paredzēts individuālajam braucienam.
Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski, manuāli un ar video kameru.
Atkārtoti šķērsojot finiša līniju (braucot pāri līnijai pēc distances beigšanas), dalībniekam tiek
fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīga vieta.
Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
Patvaļīgi mainot starta koridorus, dalībnieks tiek sodīts ar diskvalifikāciju vai koridora vietas
pazemināšanu par 200 vietām no iepriekš piešķirtā starta koridora.
Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
Dalībniekiem ieteicams distancē ņemt līdzi – pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo,
mobilo telefonu un citas lietas saskaņā ar dalībnieka vajadzībām.
Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole un velosipēda tehniskā atbilstības pārbaude.
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs
iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 30 minūšu laikā pēc
sava brauciena beigām, iemaksājot 25 eur. Ja pretenzija tiek apmierināta, iemaksātā nauda tiek
atgriezta.
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti
sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.
Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Sacensību organizatori nav atbildīgi par bērniem, kas paņemti līdzi distancē bez reģistrācijas un
kuri nav sasnieguši sacensību nolikumā norādīto vecumu.
Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms
un pēc tām, vai veselības traucējumiem, tāpēc sacensību laikā iesakām apdrošināt veselibu.
Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par
savu veselības stāvokli un atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes
noteikumus un sacensību nolikumu.
Sacensību dalībnieks neiebilst, ka sacensību rezultātos tiek uzrādīts viņa vārds un uzvārds.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto
fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
PAR NESASKAŅOTU REKLĀMAS IZVIETOŠANU SODS – 300 EUR.
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