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1. Laiks un vieta
1.1. Riteņbraukšanas treniņi ar laika kontroli VIPSPORT VELOAPĻI 2017, turpmāk nolikumā VV17, notiek Rīgā
Biķernieku kompleksās sporta bāzes slēgtā trasē.
1.2. Treniņu kalendārs*:
1.

05.04.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

18:00

2.

12.04.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

18:00

3.

26.04.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

19:00

4.

03.05.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

19:00

5.

17.05.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

19:00

6.

31.05.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

19:00

7.

07.06.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

19:00

8.

21.06.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

19:00

9.

05.07.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

19:00

10.

12.07.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

19:00

11.

02.08.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017

19:00

12.

23.08.2017

VIPSPORT VELOAPĻI 2017
VIPSPORT VELOAPĻI 2017,
Sezonas aktīvāko dalībnieku
sumināšana ~19:30

18:00

30.08.2017
13.
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18:00
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* spēcīga vai ilglaicīga lietus gadījumā treniņi var tikt atcelti paziņojot par to VV17 mājas lapā ne vēlāk kā 3
stundas pirms posma starta.

2. Treniņu organizatori
Treniņus organizē SIA „VIPSPORT” un riteņbraukšanas klubs „Tandēms”. Informāciju par treniņiem var
saņemt rakstot uz pasts@vipsport.lv vai zvanot pa tālruni 20211372.

3. Treniņu programma*
18:30-19:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, iesildīšanās;
18:50
Dalībnieki sāk ieņemt vietu starta koridorā, tiek slēgta iespēja šķērsot starta līniju;
19:00
Kopējais starts;
20:30
Trases slēgšana;
20:45
Finiša slēgšana.
* Treniņu posmos, kuros starta laiks ir noteikts agrāk par plkst. 19:00, pārējie treniņu programmas punkti arī
sāksies attiecīgi ātrāk.

4. Distances un starta kārtība
4.1. Visi treniņa dalībnieki startē vienā distancē un veic 7 apļus (~40km).
4.2. Trases shēma tiek publicēta VV17 mājas lapā (vipsport.lv/veloapli), kā arī izvietota treniņu dienā pie
reģistratūras.
4.3. Dalībnieki pirms starta ieņem vietu starta koridorā pēc saviem ieskatiem un atkarībā no paredzamā
braukšanas ātruma.
4.4. Dalībnieki dodas trasē pēc tiesneša starta komandas.

5. Dalībnieki un vecuma grupas
5.1. Treniņos atļauts piedalīties ikvienam dalībniekam, kurš 2017. gadā ir saniedzis vai sasniegs vismaz 12 gadu
vecumu.
5.2. Sezonas kopvērtējumā dalībnieku aktivitāte tiek vērtēta sekojošās vecuma grupās:
VJ – 2005.-1999.g. dzimušie;
V – 2000.-1978.g. dzimušie;
VM – 1977.g. dzimušie un vecāki;
SJ – 2005.-1999.g. dzimušās;
S – 2000.-1978.g. dzimušās;
SM – 1977.g. dzimušās un pieredzējušākas.

6. Obligātais un aizliegtais inventārs
6.1. Obligātais inventārs:
6.1.1. VV17 dalībnieka numurs un/vai laika kontroles čips;
6.1.2. Tehniskā kārtībā esošs šosejas, MTB, triatlona, fiksētās transmisijas, vienātruma vai ciklokrosa
velosipēds ar strādājošām priekšējām un aizmugurējām bremzēm;
6.1.3. Galvas aizsargķivere.
6.2. Treniņos nav atļauts startēt ar velotriāla, DH, BMX, tandēma u.c. nestandarta gabarītu velosipēdiem, kā arī
velosipēdiem, kuri nav aprīkoti ar tehniskā kārtībā esošām priekšējām un aizmugurējām bremzēm, kas
varētu apdraudēt grupas brauciena dalībnieku drošību.
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7. Pieteikšanās, reģistrēšanās un dalības maksa
7.1. Katram posmam dalībnieki piesakās atsevišķi un individuāli. Dalības maksa par vienu posmu vienam
dalībniekam €6.00, bet VJ un SJ grupās startējošiem €4.00.
7.2. Iepriekšejā pieteikšanās notiek VV17 mājas lapā (vipsport.lv/veloapli) un tā noslēdzas dienu pirms treniņiem
plkst. 24:00. Dalībniekiem, kuri būs veikuši iepriekšējo pieteikšanos, kā arī dalībniekiem, kuri būs jebkurā
sezonas laikā samaksājuši par dalību visos atlikušajos sezonas posmos dalības maksa par vienu posmu €5.00,
bet VJ un SJ grupās startējošiem €3.00.
7.3. Pieteikšanās treniņu dienā notiek treniņu centrā reģistratūras teltī no plkst. 18:30-19:00.
7.4. Ierodoties treniņu centrā ikvienam dalībniekam reģistratūras teltī ir jāveic pirmsstarta reģistrācija, kuras
laikā dalībnieks:
7.4.1. Aizpilda pirmreizējās reģistrēšanās anketu, ja dalībnieks līdz šim (nevienā VV sezonā) nav piedalījies
nevienā no VIPSPORT VELOAPĻI treniņu posmiem, norādot:
7.4.1.1. vārdu, uzvārdu,
7.4.1.2. dzimšanas datumu,
7.4.1.3. e-pastu, ja vēlas saņemt svarīgu informāciju saistītu ar VIPSPORT VELOAPĻI (piem. ziņu par
treniņu atcelšanu nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā, izmaiņām starta laikā, vai papildus
posmiem, u.tml.),
7.4.1.4. komandas nosaukumu, ja vēlas;
7.4.1.5. un ar savu parakstu anketā apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli.
Dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, anketu paraksta viņu vecāki vai treneri.
7.4.2. Samaksā dalības maksu;
7.4.3. Saņem VV17 dalībnieka numuru un/vai laika kontroles čipu;
7.4.4. Lai novērstu pārpratumus ar dalībnieku identifikāciju un nodrošinātu korektus treniņu rezultātus, numuri
un/vai laika kontroles čipi tiek izsniegti katram dalībniekam personīgi.

8. Rezultāti, vērtēšana un apbalvošana
8.1. Rezultāti.
8.1.1. Rezultāti treniņu centrā netiek izlikti. Rezultāti tiek publicēti VV17 mājas lapā www.vipsport.lv/veloapli.
8.1.2. Provizoriskie posma rezultāti tiek publicēti nākamajā dienā līdz plkst. 22:00.
8.1.3. Pretenzijas par posma rezultātiem sūtīt uz pasts@vipsport.lv līdz posma nedēļas piektdienas plkst. 24:00.
8.1.4. Apstiprinātie posma rezultāti tiek publicēti līdz nākamās nedēļas pirmdienai.
8.1.5. Rezultāts dalībniekam tiek aprēķināts no finiša (pēdējā apļa pabeigšanas) laika atņemot starta laiku.
Starta laiks visiem treniņa dalībniekiem (arī tiem, kas nokavē startu) tiek fiksēts brīdī, kad tiesnesis dod
starta komandu.
8.2. Vērtēšana.
8.2.1. Posma vērtējumā dalībnieki ieņem vietas atbilstoši uzrādītajam rezultātam neatkarīgi no vecuma un
dzimuma. Dalībnieki, kuri ir veikuši mazāk apļu ieņem vietas aiz dalībniekiem, kas ir veikuši vairāk apļu.
8.2.2. Kopvērtējums tiek noteikts saskaitot 7 labāko – ieskaites – posmu rezultātu laiku summu, jo mazāka
laika summa, jo augstāka vieta. Ja posma rezultāti tiek anulēti vai posms tiek atcelts kopvērtējuma
maksimālais ieskaišu kārtu skaits attiecīgi tiek samazināts. Posma rezultāts kvalificējas kā kopvērtējuma
ieskaites rezultāts tikai tiem dalībniekiem, kas attiecīgajā posmā ir veikuši pilnu 4.1. punktā minēto
distanci. Dalībnieki, kuriem ir vairāk ieskaites rezultātu, kopvērtējumā ieņem augstāku vietu nekā
dalībnieki ar mazāku skaitu ieskaites rezultātu.
Kopvērtējumā dalībnieki tiek dalīti 5.2. punktā minētajās vecuma un dzimuma grupās. Vienāda
kopvērtējuma rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram ir augstākas individuālās vietas
ieskaites posmos.
8.3. Balvas.
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8.3.1. Posmā 15.00 EUR balvu saņem katrs 50. dalībnieks (50.,100.,150... vietas ieguvējs) saskaņā ar 8.2.1.
punktā aprakstīto vērtējumu. Posma balva tiek izmaksāta treniņu reģistratūrā kādā no nākamajiem
posmiem.
8.3.2. Kopvērtējuma balvas saņem pirmo trīs vietu ieguvēji katrā 5.2. punktā minētajā vecuma grupā.
Kopvērtējuma balvu pasniegšanas notiek sezonas noslēdzošajā posmā.

9. Dalībnieku atbildība
9.1. Katrs treniņu dalībnieks, reģistrējoties treniņiem, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par
savas veselības atbilstību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un treniņu nolikumu.
Treniņu organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām treniņu laikā.
9.2. Dalībnieks ir materiāli atbildīgs par trases inventāra ļaunprātīgu bojāšanu.
9.3. Dalībnieks ir atbildīgs par to, lai viņam izsniegtais laika kontroles čips tiktu pareizi piestiprināts pie velosipēda
un atdots organizatoriem uzreiz pēc treniņa. Par nozaudētu laika kontroles čipu dalībnieks maksā treniņu
organizatoram 50.00 EUR
9.4. Dalībnieks ir atbildīgs par to, lai viņam izsniegtais VV17 dalībnieka numurs tiktu pareizi piestiprināts pie
apģērba un atdots organizatoriem uzreiz pēc treniņa tajā pašā dienā. Par neatdotu VV17 dalībnieka numuru
dalībnieks maksā treniņu organizatoram 10.00 EUR. Ja nepareizas VV17 dalībnieka numura nostiprināšanas
dēļ tas nebūs redzams finiša tiesnešiem, treniņu organizatori var neiekļaut dalībnieku posma rezultātos.

10. Izmaiņas treniņu nolikumā
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

11. Galvenie treniņu noteikumi
11.1. Dalībniekiem ir jāievēro treniņu noteikumi un treniņu organizatoru dotie norādījumi. Dalībnieki, kuri
neievēro treniņu organizatoru norādījumus var tikt sodīti ar naudas sodu. Tas tiek darīts pašu sportistu
drošības dēļ.
11.2. Jautājumus, kuri nav minēti treniņu nolikumā, izlemj tiesnešu kolēģija kopā ar organizatoriem.
11.3. Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
11.4. Dalībnieks, kurš atrodas trasē bez aizsargķiveres vai ar neaiztaisītu aizsargķiveri tiek diskvalificēts.
11.5. Ja dalībnieku rezultāti tiek fiksēti ar laika kontroles čipu, ieteicams pirms starta iesildoties pārbraukt pāri
starta- finiša līnijai un pārliecināties, ka laika kontroles čips darbojas (nopīkst).
11.6. Finiša līnijas šķērsošana vai pārvietošanās pa trasi pretējā virzienā treniņu laikā– sods: diskvalifikācija.
11.7. Dalībniekiem, kuri tiek apsteigti par apli, tajā brīdī, kad tiem tuvojas vadošās grupas konvoja tiesnešu
transportlīdzeklis, bez panikas jāpārkārtojas uz trases labo pusi, dodot ceļu apsteidzošajiem dalībniekiem, un
jāturpina braukt pa trases labo pusi līdz pat treniņa beigām.
11.8. Finišējušiem dalībniekiem ir iespēja turpināt braukt pa trases labo pusi, lai atsildītos.
11.9. Ja finišējošais dalībnieks nolemj neatsildīties, tam uzreiz pēc finiša ir jāpārkārtojas uz bremzēšanas joslu
trases labajā vai kreisajā pusē (kas tuvāka) un pamazām samazinot ātrumu jānokļūst numuru un/vai laika
kontroles čipu noņemšanas vietā.
11.10. Pēc finiša atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek piešķirts jauns finiša laiks.
11.11. Pēc plkst. 20:30 dalībnieki ar numuriem un/vai laika kontroles čipiem trasē vairs netiek laisti. Finišs tiek slēgts
plkst. 20:45.
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