
 
Ikšķiles MTB velobrauciens 2020 

  
NOLIKUMS 

  
1. Mērķis un uzdevumi. 
 
•    Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB (kalnu divriteņu) maratona sacensībām 

•    Popularizēt MTB sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu. 
•    Veicināt citu pilsētu MTB entuziastu ierašanos Ikšķiles novadā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību. 
•    Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli; 
•    Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm 
 
2. SACENSĪBU VADĪBA 

Sacensības organizē biedrība “Sporta klubs “SportLat” sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību. Sacensības 
vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija. 
 
3. Starta vieta un laiks. 
  
Ikšķiles MTB velobrauciens 2020  notiks sestdien, 2020.gada 11. jūlijā. 

Sacensību centrs un starta vieta – Zilo Kalnu slēpošanas trases starta laukums. 
 
4. Distances un starta laiki 
  

Norise Laiks/ plkst. Distance 

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās 10:00 -12:45   

Starts ĢIMEŅU distance – S12, V12, STG, VTG 11:00 12 km ( 1aplis) 

Bērnu starts* 11:03 200 – 800 m 

Starts vīrieši MARATONS  - V20, V30, V40, V50 13:00 48 km ( 3 apļi) 

Starts sievietes MARATONS  - S20, S30, S40 13:00 48 km ( 3apļi) 

  
Starts PUSMARATONS - S13, S16, S50, ST, V13, V16, V60, 

VT                         

  
  
13:05 

  
  
32 km (2 apļi) 

Bērnu apbalvošana  
Apbalvošana 

  
12:00 
16:00 

  
 

 
* Bērnu grupām 3 individuālie starti  – katrai vecuma grupa atsevišķi, sākot ar jaunāko. Ja būs daudz bērnu, 
bērni tiks dalīti papildus arī pēc dzimuma. Trase bērnu sacensībām izveidota starta/finiša zonas tuvumā. Bērnu 
distances paredzētas bērniem līdz 10 gadu vecumam (dzimušiem  2010.gadā un jaunākiem).  
 
Maratona, pusmaratona un ģimeņu distances sacensības norisināsies ar kopējo startu.  Starta koridoros jāstājas 
atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem 
 
48 km distances trase izveidota šķēršļotā apvidū (lauku, zemes, mežu ceļi, takas, ūdens šķēršļi), 3 apļos un 
ir marķētas. 
32 km distances trase izveidota šķēršļotā apvidū (lauku, zemes, mežu ceļi, takas, ūdens šķēršļi), 2 apļos un 
ir marķēta. 
12 km distances trase izveidota šķēršļotā apvidū (lauku, zemes, mežu ceļi, takas, ūdens šķēršļi), 1 aplī un ir 
marķēta. 

 
  
 5. Grupas un distances 

Sacensībās piedalās visi, kuriem ir vēlēšanās pārbaudīt savas fiziskās spējas un labi pavadīt laiku, braucot ar 
velosipēdu, patīkamā kompānijā Latvijas visskaistākajās vietās. 
  
Ikšķiles MTB velobrauciens 2020  tiek noteiktas sekojošas vecuma grupas un distances: 

  
MARATONS 48 km 

Sievietes Vīrieši 

      

        

S20 1991. – 2000. dzimšanas gads V20 1991. – 2000. dzimšanas gads 

S30 1981. – 1990. dzimšanas gads V30 1981. – 1990. dzimšanas gads 

S40 1971. – 1980. dzimšanas gads V40 1971. – 1980. dzimšanas gads 

    V50 1961. – 1970. dzimšanas gads 



PUSMARATONS 32 km 

Sievietes Vīrieši 

  
           

S13 2005. – 2007. dzimšanas gads V13 2005. – 2007. dzimšanas gads 

        

S16 2001. -2004. dzimšanas gads V16 2001. -2004. dzimšanas gads 

        

S50 1970. dzimšanas gads un vecākas V60 
1960. dzimšanas gads un 
vecāki 

ST Jebkurš dzimšanas gads VT Jebkurš dzimšanas gads 

ĢIMEŅU DISTANCE 12 km 

Sievietes Vīrieši 

  
   

S12 pēc 2008.gada (iesk.) dzimušās V12 
pēc 2008.gada (iesk.) 
dzimušie 

STG Jebkurš dzimšanas gads VTG Jebkurš dzimšanas gads 

 
Grupas, kas neiet Ikšķile MTB velobrauciens 2020 KOMANDU iekaitē: 

BĒRNI: 
SB1, VB1 – 2014.g.dzim. un jaunāki 
SB2, VB2 – 2012. – 2013.g.dzimušie 
SB3, VB3 – 2010. – 2011.g.dzimušie 
 

S12 pēc 2008.gada (iesk.) dzimušās V12 
pēc 2008.gada (iesk.) 
dzimušie 

STG Jebkurš dzimšanas gads VTG Jebkurš dzimšanas gads 

  
Vietu ieņemšana starta koridoros 

Dalībnieki starta vietas koridoros ieņem pēc pašvērtējuma: 
  

Koridors Plānotais laiks distancē (48 km) Plānotais laiks distancē (32 km) 
Plānotais laiks distancē 

(12 km) 

1. koridors 
Pēc Ikšķiles MTB 2019 rezultātiem 

( 1-20 vieta) 
Pēc Ikšķile MTB 2019 rezultātiem 

( 1-20 vieta) Līdz 1 h 

2. koridors Līdz 2h30m Līdz 1h30m Līdz 1h30m 

3. koridors No 2h 31m un ilgāk No 1h 31m un ilgāk - 

 
 
6. Pieteikšanās sacensībām: 

-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu 
-      Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526  
-      “Nesēdi mājās” velosipēdu darbnīcā Ogrē,  Mālkalnes prospektā 26 un Ikšķilē – Tūrisma informācijas 
centrā, Birzes ielā 33 (īpaša dalības maksa Ikšķiles novada iedzīvotājiem) 

-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 09:00 
  
Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv: 

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem) 
-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem) 
-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem) 
-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: 
sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu. 
-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). 
Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu. 
 
JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ 
PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, 
NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA. 
  
! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa 
jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu: 
sportlat@sportlat.lv 
  

 

http://www.sportlat.lv/


Komandu pieteikums Ikšķiles MTB velobrauciens 2020 ar dalībnieku vārdiem, vecuma grupām jānosūta uz 

SPORTLAT pa e-pastu: sportlat@sportlat.lv 
  
Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā 20,- EUR. 
  

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju 
izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 
 
7. Dalības maksa 
Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas 
komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas. 

Distances/grupas 10.06.- 03.07.2020. 
04.07.- 
09.07.2020. Sacensību dienā 

Maratons 48 km 12 Eur 15 Eur 20 Eur 

Pusmaratons 32 km, grupas 
S13,S16,S50,V13,V16,V60 10 Eur 12 Eur 15 Eur 

Pusmaratons 32 km, grupas 
VT, ST 12 Eur 15 Eur 20 Eur 

Ģimeņu brauciens12 km, grupas 
S12, V12, STB, VTG  3 Eur  5 Eur 10 Eur 

Bērni 2 Eur 3 Eur 5 Eur 

  

Pieteikšanās uz vietas un numuru izsniegšana no plkst. 10:00 līdz 12:15 sacensību vietā. 
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.  
  
Dalības maksā ietilpst: 

• marķēta trase 
• sacensību numurs 
• laika un rezultātu uzskaite 
• ēdināšana un dzirdināšana trasē 
• ēdināšana pēc finiša 
• velosipēdu serviss pirms starta 
 
8. Komandu vērtējums un pieteikumu iesūtīšana 

   
Komandas dalībnieku maksimālais skaits MARATONĀ (48 km) 7 cilvēki. Vērtējumu komandu ieskaitei dod 

ČETRI labākie rezultāti pēc punktu koeficenta attiecībā pret distances kopvērtējuma uzvarētāja rezultātu. 
  
Komandas dalībnieku maksimālais skaits PUSMARATONĀ (32 km) 7 cilvēki. Vērtējumu komandu ieskaitei 

dod ČETRI labākie rezultāti pēc punktu koeficenta attiecībā pret distances kopvērtējuma uzvarētāja rezultātu. 
  
Komandu sastāvi jāpiesaka nosūtot oficiālu pieteikumu uz e-pastu- sportlat@sportlat.lv. Pieteikuma forma 
atrodama www.sportlat.lv 
 
9. Apbalvošana 
 
Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva 
netiks izsniegta. 

  
Katrā vecuma grupā (izņemot ST, STG un VT, VTG) 1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un sponsoru 
sarūpētām balvām. 
Katrā bērnu vecuma grupā 1. - 3. vietu ieguvēji saņem kausu. 
Grupās ST, STG un VT, VTG 1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem 
  
Komandas 

Pirmās trīs komandas tiks apbalvotas ar  kausiem un sponsoru sarūpētām balvām. 
 
10. Dalībnieku drošībai un ievērībai 

•        Visiem dalībniekiem sacensību centrā jāievēro Covid19 vīrusa ierobežošanai noteikto 2m distancēšanos. 
Reģistrējoties sacensībām, katrs dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka pēdējās 14 dienās nav bijis kontakts 
ar Covid19 inficētu personu, kā arī veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai neapdraudētu sevi un cilvēkus savā 
apkārtnē. 
•          Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu 
veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. 
Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību 
organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 

mailto:sportlat@sportlat.lv
mailto:sportlat@sportlat.lv
http://www.sportlat.lv/


•          Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri 
•          Atkārtoti šķērsojot finiša līniju dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu. 
•          Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta. 
•          Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var 
iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiska ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava 
brauciena beigām, samaksājot 30 Eur sacensību sekretariātā. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda 
tiek atgriezta 
•          Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu 
paziņošanas, samaksājot 30 Eur sacensību sekretariātā. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek 
atgriezta. 
•          Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību 
nolikumā. 
·         Par patvaļīgu numuru izgatavošanu sods: - rezultāta anulēšana 
·         Par startēšanu ar citas personu numuru, tiek sodītas abas puses (numura īpašnieks un lietotājs) Sods: 
visu iepriekšējo rezultātu anulēšana. 
·         Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts. 
·         Sacensību dalībniekam ieteicam distancē ņemt līdzi: pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo un 
mobilo telefonu 
·         Sacensībās var tikt veikta antidopinga kontrole 
•          Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu. 
  
11. Dalībnieku apkalpošana (serviss) 

Velosipēdu serviss – startā. 
Serviss trasē – sacensību trasē būs pieejami dzērieni. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta/finiša rajonā dežūrēs medicīniskais personāls. 
Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti un sacensību fotoreportāža tiks ievietoti interneta mājas 

lapā  www.sportlat.lv 
  
12. Uzmanību! 

Kalnu divriteņu maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties 
pret apkārtējo vidi. Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek 
100m robežā aiz ēdināšanas/ dzeršanas punkta. 
Ikšķiles MTB velobrauciens 2020 notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības. 

Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro 
ceļu satiksmes drošības noteikumi! 
Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža 
ceļiem. 
Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus! 
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā. 
  
13. Dalībnieku ievērībai 

Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem 
un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās. 
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, 
netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, 
kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, 
kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē. 
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju 
izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes 
gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā. 
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās 
atbildības. 
 
IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 
67291526 un 29485569. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu. 

  
SPORTLAT REKVIZĪTI 

Biedrība sporta klubs “SportLat” 
Reģ.Nr.: 40008107277 
Adrese: Ēvalda Valtera iela 46 - 31, Rīga 
* Swedbank – konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9               
* Nordea – konts: LV98 NDEA 0000 0828 2514 8 
* SEB – konts: LV53 UNLA 0050 0158 8539 3                                           
Tel.: 67291526 vai 29485569 
 
 

http://www.sportlat.lv/


 
 
 
DAŽĀDI 

Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot norādījuma zīmēm. 
Ar trasi pirms sacensībām var iepazīties jebkurā laikā. 
 
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 
 

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma 25. pantu. 
 
Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un 
piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: 
“Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju 
noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos 
aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas 
manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. 
Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai sporta klubam “SportLat” ir tiesisks pamatojums un leģitīmas 
intereses šo datu apstrādē. 
 
Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku 
rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu 
subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta 
personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv. 

 
FOTO UN VIDEO 

 
Sacensībās tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas 
mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem 
cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video. 
 
 
 
 
 
 


