
 

"Olaines sporta centrs" sacensības asfalta velo trasē  

“BTA Pump Track” Čempionāts, Olaines posms 

2021. gads, 18. septembris / 10:00-16:00 

1. Sacensību mērķis 

1.1. Sniegt iespēju jebkuram interesentam piedalīties sacensībās - iespēja izbraukt apli uz laiku, kā arī atkārtot braucienu, lai 

uzlabotu rezultātu.  

1.2. Popularizēt asfalta trases braukšanas sportu kā pieejamu, aktīvu un veselīgu sporta veidu, kā arī popularizēt ķiveru 

lietošanu. 

1.3. Noteikt ātrākos braucējus velo, skrituļdēļu, skrituļslidu un skrejriteņu braukšanā. 

 

2. Sacensību vieta un laiks 

2.1. Sacensību vieta – “Velosolutions” asfalta velotrase, Olaine, Latvija 

2.2. Pasākuma programma: 

08:00-10:00 Organizatoru, atbalstītāju un palīgu komandas ierašanās / uzstādīšanās 

10:00-12:30 Dalībnieku kvalifikācija  

12:30-13:00 Tehniskā pauze 

13:00-14:45 Dalībnieku kvalifikācija 

14:45 -15:30 Latvijas fināla braucieni 

15:30 – 16:00 Olaines posma un Latvijas finālistu apbalvošana 

16:00 – 18:00 Teritorijas sakopšana, telšu novākšana utt. 

3. Sacensību dalībnieki 

3.1. Sacensību dalībnieki var startēt vienā no piecām sporta disciplīnām: 

3.1.1. Velosipēdi (tautas klase) 

3.1.2. Velosipēdi (pro klase) (BMX un MTB klubu braucējiem un profesionāliem sportistiem) 

3.1.3. Skrituļdēļi 

3.1.4. Skrituļslidas 

3.1.5. Skrejriteni 

3.2. Sacensībās drīkst piedalīties ikviens braucējs, neatkarīgi no dzimuma un dzīvesvietas.  

3.3. Dalībniekam pašam jānodrošina sevi ar pārvietošanās līdzekli un aizsargājošo ekipējumu (galvas ķivere ir obligāta). 

3.4. Braucējiem Velosipēdi pro klasē (BMX un MTB klubu braucējiem un profesionāliem sportistiem) ir obligātas slēgtās 

ķiveres (full-face). 

3.5. Atkarībā no vecuma sacensību dalībnieki būs iedalīti trīs vecuma grupās. Vecuma grupas tiek sadalītas pēc dzimšanas gada, 

nevis pēc faktiskā dzimšanas datuma: 

• U14 grupa       2007. - 2014. gadā dzimušie (zēni un meitenes) 

• U18 grupa       2003. - 2006. gadā dzimušie ( zēni un meitenes) 

• OPEN grupa    2002. gadā dzimuši un vecāki (vīrieši un dāmas) 
3.6. Katrā vecuma grupā ir atsevišķas vīriešu un sieviešu ieskaites. 

 

4. Reģistrācijas noteikumi 

4.1. Dalība ir par brīvu. 

4.2. Reģistrēties varēs TIKAI tiešsaistē.  

4.3. Saņemot dalībnieka numuru, sacensību dalībniekam: 

4.3.1. jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (skolnieka apliecība, pase, vadītāja apliecība vai ID karte)  

4.3.2. jāparaksta drošības noteikumi (pilngadīgiem) vai jāuzrāda vecāku zīme (nepilngadīgiem). 

 

5. Sacensību noteikumi 



5.1. Katram sacensību dalībniekam jāierodas ar nemotorizēto transporta līdzekli – velosipēdu, skrituļdēli, skrituļslidām vai 

skūteri. 

5.2. Elektriskie pārvietošanas līdzekļi un velosipēdu pedāļu klipši ir aizliegti lietošanai sacensībās.  

5.3. Katram dalībniekiem jāveic viens līdz 2-3 kvalifikācijas braucieni, kuri tiks mērīti ar laika ierīci. 

5.4. Sacensību uzvarētājs ir tas, kurš ir uzrādījis ātrāko kopvērtējuma laiku savā klasē un vecuma grupā. 

5.5. Ja dalībniekam rodas šaubas, jautājumi vai tiek pamanītas nepilnības vai pārkāpumi sacensību laikā, tad viņa pienākums 

ir uzrunāt galveno sacensību tiesnesi un informēt par situāciju. 

5.6. Atkarībā no dalībnieku skaita galvenajam tiesnesim ir tiesības mainīt pirms tam minētos noteikumus un braucēju grupu 

secību / skaitu. 

5.7. Galvenais tiesnesis var liegt dalību braucējam, kurš nav ievērojis kādu no nolikuma punktiem. 

 

6. Drošības noteikumu ievērošana 

6.1. Braucēji bez aizsargķiverēm netiek pielaisti sacensībām. 

6.2. Katrs dalībnieks parakstās par drošību un atbild par savu veselību sacensību laikā. 

6.3. Braucējiem, kuri nav sasnieguši pilngadību (18 gadi) ir nepieciešama atļauja no vecākiem. 

6.4. Strīdīgos jautājumos gala lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. Galvenajam tiesnesim ir tiesības veikt korekcijas 

sacensību nolikumā. 

 

7. Olaines posma braucieni un uzvarētāja noteikšanas un apbalvošana 

7.1. Sacensību uzvarētājs tiks noteikts pēc ātrāko sacensību laiku iegūšanas, nobraucot ātruma kvalifikāciju/as (2-3 

mēģinājumi). 

7.2. Visi rezultāti būs pieejami tiešsaistē.  

7.3. Apbalvoti tiek top vīriešu grupas braucēji un top sieviešu grupas braucējas katrā sporta disciplīnā un vecuma grupā – tikai 

viena vieta pašiem ātrākajiem.  

7.4. Uzvarētāji no katras kategorijas saņems balvas – klātienē vai ar piegādi (ja vairs nebūs uz vietas). 

 

8. Latvijas fināla braucieni un uzvarētāja noteikšanas un apbalvošana 

8.1. Fināla braucienos piedalās tikai kvalifikāciju posmu uzvarētāji (konkrētā disciplīnā, vecuma grupā, atsevišķi vīrieši vai 

sievietes), t.i. 1. vietas ieguvēji Cēsu, Grobiņas vai Olaines posma. 

8.2. Fināla braucieni notiek tikai tajā gadījumā, ja uz tiem ir ieradušies vismaz divi kvalifikācijas posmu uzvarētāji. 

8.2.1. Gadījumā, ja nav vismaz divi pretendenti, fināla braucieni nenotiek un finālists netiek noskaidrots. 

8.2.2. Gadījumā, ja uz fināliem piesakās tikai viens pretendents, kurs ir ieguvis vismaz 2 pirmās vietas divos 

kvalifikācijas posmos, tas tiek pasludināts par finālistu.  

8.3. Fināla braucējiem tiek dota iespēja izbraukt 2 braucienus. Fināla braucienu uzvarētājs tiks noteikts pēc ātrāko fināla 

braucienu laiku iegūšanas. 

8.4. Visi rezultāti būs pieejami tiešsaistē.  

8.5. Finālisti no katras disciplīnas, vecuma grupas un dzimuma kategorijas saņems balvas – klātienē vai ar piegādi (ja vairs 

nebūs uz vietas). 

 

9. Lai mazinātu vīrusa Covid-19 infekcijas izplatību, sacensību norises vietā esošajām personām  jāņem vērā šādi 

pamatnosacījumi: 

9.1. Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai 

kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;  

9.2. Sacensību norises vietā ikvienai personai labi saskatāmās vietās tiek izvietota skaidri salasāma informācija ar 

brīdinājumu ievērot distancēšanos; 

9.3. Sacensību norises vietā ir jānodrošina iespējas veikt roku higiēnu (nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku 

susināšanas līdzekļus vai spirtu (vismaz 70% etanola) saturošus roku dezinfekcijas līdzekļu; dezinfekcijas līdzekļi 

pieejami visiem sacensību norisē iesaistītajiem; 

9.4. Komandu pārstāvji, treneri, sportisti ievēro divu metru fizisku distanci un neveicina drūzmēšanos sacensību 

sekretariātā, saņemot dalībnieku numurus, kontaktējoties ar tiesnešiem un citu apkalpojošo personālu;  

9.5. Pēc finiša, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, 

utt.);  

9.6. Apbalvošanas ceremonijā sacensību organizatori un sportisti attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska 

kontakta.  

 



Vajadzības gadījumā sīkāka informācija par nolikuma niansēm un noteikumiem pieejama pie sacensību organizatoriem un 

sacensību galvenā tiesneša. Pasākuma organizētājam ir tiesības veikt izmaiņas reģistrācijas un sacensību noteikumos, tai skaitā 

lai ievērstu epidemioloģiskus riskus. 


