
NOLIKUMS 

RITEŅBRAUKŠANAS TAUTAS BRAUCIENAM 

„V.BOZUĻA PIEMIŅAS KAUSS”  

 

1. Mērķis un uzdevumi. 

1.1.Popularizēt riteņbraukšanas sportu un veselīgu dzīves veidu. 

 

2. Pasākuma vadība. 

2.1. Braucienu organizē Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms” sadarbībā ar 

Dobeles novada kultūras un sporta pārvaldi. 

2.2.Braucienu vada organizatoru uzaicināta LRF licencēta tiesnešu brigāde.  

2.3.Brauciena galvenais tiesnesis Ita ERTA 

 

3. Brauciena laiks, vieta, dalībnieki 

3.1.Brauciena norise 2018.gada 25.augustā pie Dobeles sporta halles Tērvetes ielā 

10. Starts -  plkst. 12:05.   

3.2.Distance- 30 km, asfaltēts aplis pa Dobeles un Tērvetes novada teritoriju, 

Dobele-Kroņauce-Dobele 

3.3.Tautas grupas braucienā piedalās nelicencēti  sportisti ar jebkura tipa 

velosipēdu,   kā arī  licencēti D, C un B grupas ( zēni, meitenes 2006.- 2003.)                                                                                                                                                                                                                                                   

 

4. Vērtēšana. 

4.1.Uzvar dalībnieks, kurš  attiecīgā uzrādījis labāko rezultātu.  

4.2.Uzvarētājus 1.- 3. vietas ieguvējus absolūtajā tautas braucienā sievietēm un 

vīriešiem apbalvo ar V.Bozuļa piemiņas kausiem un sponsoru balvām. 

4.3.Uzvarētājus 1.- 3. vietas ieguvējus zēnu un meitenes 2003.-2006. gadā 

dzimušus apbalvo ar V.Bozuļa piemiņas kausiem un sponsoru balvām 

 

5. Pieteikšanās 

 

5.1. Tautas braucienā dalība ar iepriekšējo pieteikšanos bez maksas. 

5.2.Iepriekšējā pieteikšanās noslēdzas 23. augustā plkst. 24:00, aizpildot 

pieteikumu sacensību organizatora mājas lapā rsktandems.com. 

5.3. Pieteikšanās sacensību dienā no plkst. 10:30 – 11:30. Dalības maksa 5.- 

euro 

5.4. No dalības maksas atbrīvoti zēni un meitenes dzimuši 2003.-2006. gadā. 

 

6. Personas datu apstrāde 

6.1.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.  

6.2. 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 organizators uz e-pastu rsktandems@gmail.com. Šajā 

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

Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek 

pasniegtas sacensību dalībniekiem.  



6.3.Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt 

labojumus savas personas datos.  

6.4.Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto 

foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai 

skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.rsktandems.com , Latvijas 

medijos un sociālajos portālos.  

6.5.Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts 

dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai 

izmaiņām sacensību informācijā. 

 

 

Sacensību organizatoriem ir tiesības nolikumā izdarīt izmaiņas (laika apstākļi, ceļa 

kvalitāte, dalībnieku skaits pa grupām ), par kurām paziņos atsevišķi. 

 

 Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms” 

 Dainis Ritums   29275833 

 

 

http://www.rsktandems.com/

