
 

 

Pļaviņu novada 9. Neatkarības velobrauciens, 

 Latvijas kausa posms šosejas riteņbraukšanā 

Nolikums 

 

Pasākuma norises laiks un vieta. 

2020. gada 19. septembris. 

Reģistrācija, numuru izņemšana, apbalvošana – Daugavas ielā 49 (pie Pļaviņu novada kultūras 

centra). 

Starts un finišs - Daugavas ielā 51, Pļaviņās. 

Mērķis: 

Veicināt Pļaviņu novada riteņbraukšanas tradīcijas, 

popularizēt veselīgu dzīvesveidu un riteņbraukšanas sportu Pļaviņu novadā. 

Pasākuma organizators:  

Pļaviņu novada dome 

Pieteikšanās: 

Iepriekšēja pieteikšanās www.plavinunovads.lv līdz 16. septembra plkst. 24.00 vai pasākuma vietā no 

plkst. 9.00 līdz plkst. 10.15 Sporta klases un dalībniekiem Bērnu distancēs, no plkst. 9.00 līdz plkst. 

12.45 Tautas klases dalībniekiem, no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.45 Parādes velobrauciena dalībniekiem. 

Tikai tie dalībnieki, kas būs reģistrējušies www.plavinunovads.lv līdz 16. septembra plkst. 24.00, 

saņems personalizētu dalībnieka numuru ar savu vārdu. 

Pasākuma programma: 

No plkst. 9.00 reģistrācija, numuru saņemšana  (pie Pļaviņu novada kultūras centra Daugavas ielā 49, 

Pļaviņās) 

    -līdz plkst. 10.15 Sporta klases dalībniekiem, 

    -līdz plkst. 10.40 Bērnu braucienu dalībniekiem, 
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    -līdz plkst. 12.45 Tautas klases dalībniekiem, 

    -līdz plkst. 13.30 Parādes brauciena dalībniekiem (dalībniekiem, kas piedalīsies Parādes braucienā 

un ir jau iepriekš startējuši kādā no citām pasākuma distancēm, otrreiz atsevišķi Parādes braucienam 

nav jāreģistrējas, Parādes braucienā startē ar jau esošo dalībnieka numuru); 

Plkst. 10.10 – komandu pārstāvju sanāksme Sporta klases dalībniekiem (starta – finiša zonā); 

Plkst. 10.30 – starts Sporta klasei (Latvijas kausa posms – distances garums 58 km, kopējais distances 

veikšanas kontrollaiks 2 h 30 min ar trīs kontrollaiku kontrolpunktiem -  1) 3km attālumā no starta 

uz Daugavas ielas, 2) Odzienā (16 km no starta vietas - 40 min, 3) Alunēnos 1 h 30 min. Pēc 

pārsniegtā laika kontrolpunktos vai pēc kontrollaika beigām dalībnieki veic distanci, ievērojot CSN. 

Plkst. 10.45 – starts bērnu distancēm 200 m, 1000 m, 2000 m (katra vecuma grupa startē atsevišķi); 

Plkst. 12.45 – komandu pārstāvju sanāksme Tautas klases dalībniekiem; 

Plkst. 13.00 – starts Tautas klasei ar laika kontroli (distances garums 8 km, kopējais starts visām 

vecuma grupām); 

Plkst. 13.30 - stāšanās Parādes velobraucienam uz Odzienas ielas; 

Plkst. 13.45 - Parādes velobrauciens (8 km, bez laika kontroles); 

No plkst. 13.45 līdz plkst. 14.15 - skatītāju balsojums par: 

1. atraktīvāko dalībnieku ( dalībnieka vizuālais tēls, velosipēda noformējums u.c.), 

2. atraktīvāko kolektīvu (kolektīva vizuālais tēls u.c.), 

3. unikālāko velosipēdu. 

Un konkursi, atrakcijas, sportiskas aktivitātes visiem interesantiem. 

Plkst. 14.15 – Sporta klases, Tautas klases un Bērnu braucienu 1.-3. vietu ieguvēju apbalvošana katrā 

vecuma grupā. 

Ap plkst. 14.30 – skatītāju balsojuma uzvarētāju apbalvošana (atraktīvākais dalībnieks, atraktīvākais 

kolektīvs, unikālākā velosipēda īpašnieks). 

Dzīves pieredzējušākā dalībnieka un dalībnieces godināšana. 

Balvu izloze (izlozē par organizatoru un atbalstītāju sarūpētajām balvām piedalās visi velo 

brauciena dalībnieki, kuri izlozes brīdī atrodas pasākuma vietā klātienē). 

Distances un dalībnieki. 

Pasākumā aicināti piedalīties visi interesenti, neatkarīgi no fiziskās sagatavotības, izvērtējot savas 

spējas piedalīties Sporta, Tautas distancē vai Parādes braucienā. Pasākumā drīkst startēt ar jebkādiem 

velosipēdiem. Viens pasākuma dalībnieks drīkst veikt vairākas distances, ievērojot norādījumus 

sadalījumam dalībnieku grupās. 

 

Bērnu distances.  

 

 

V4, S4 2017. dz.g. un jaunāki 0,2 km (bez laika kontroles) Brauciens pa Daugavas 

ielu. Starts un Finišs pie 

Tirgus ielas krustojuma 

ar Daugavas ielu. 

V8, S8 2014.-2016. dz.g. 1,0 km (ar laika kontroli) 

V10, S10 2011.-2013. dz.g. 2 km (ar laika kontroli) 

V14, S14 2005.-2010. dz.g. 2 km (ar laika kontroli) 
 

 



 
 

 

 
 

Sporta klase (distances garums 58 km, kontrollaiks 2 h 30 min, ar kontrolpunktu Odzienā pēc 10 km 

– kontrollaiks 30 min). Pēc kontrollaika beigām dalībnieks turpina distanci, ievērojot CSN.  

Dalībnieku grupa Dalībnieku vecums 

V Jun, S Jun 2002. dz. gads un vēlāk 

V1, S 1 1986.-2001. dz.g. 

V 2, S 2 1975. – 1985. dz.g. 

V 3, S 3 1974.-1966. dz.g. 

V Sen, S Sen 1965. dz. g. un agrāk 



 
 

 

 



 

Tautas klase (8 km ar laika kontroli). 

Dalībnieku grupa Dalībnieku vecums 

V Jun 1, S Jun 1 2005. dz. gads un vēlāk 

V Jun 2, S Jun 2 2000. – 2004. dz.g. 

V1, S 1 1986.-1999. dz.g. 

V 2, S 2 1975. – 1985. dz.g. 

V 3, S 3 1974.-1966. dz.g. 

V Sen, S Sen 1965. dz. g. un agrāk 

 

 
 

Reģistrācija pasākumā ir obligāta visu trašu un grupu dalībniekiem, lai saņemtu numuru un 

piedalītos izlozē. 

 

Apbalvošana. 

Katrā vecuma grupā pirmo trīs vietu ieguvēji Bērnu braucienos, Sporta klasē un Tautas klasē tiks 

apbalvoti ar speciāli šim pasākumam mākslinieka gatavotām medaļām. 

Katrs pasākuma dalībnieks, neatkarīgi no uzrādītā rezultāta, piedalās organizatoru un atbalstītāju balvu 

izlozē. 

Ar speciālbalvām tiek apbalvoti: 

✓ kuplāk pārstāvētā ģimene un kolektīvs; 

✓ atraktīvākais kolektīvs, dalībnieks (pēc tautas balsojuma) 

✓ unikālākā velosipēda īpašnieks (pēc tautas balsojuma); 

✓ pieredzējušākais (vecākais) dalībnieks un dalībniece. 

 

 

 

 

 

 

Dalība pasākumā ir bez maksas! 



Īpašie nosacījumi: 

✓ Visiem Bērnu braucienu, Sporta klases un Tautas klases velobrauciena dalībniekiem 

obligāti jālieto ir aizsargķiveres, Parādes brauciens notiks slēgtā trasē bez sacensību 

elementiem, Parādes velobrauciena dalībniekiem ieteicams lietot aizsargķiveres.  

✓ Sporta klases braucienā starta koridorā dalībnieki stājas šādā prioritārā secībā: 

1.dalībnieki, kuriem ir LRF licences un šosejas riteņbraukšanas sporta velosipēdi,  

2. dalībnieki ar šosejas riteņbraukšanas sporta velosipēdiem bez LRF licensēm; 

 3. pārējie dalībnieki. 

✓ Katrs sacensību dalībnieks reģistrējoties iepriekš www.plavinunovads.lv vai piesakoties 

pasākuma vietā, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un apliecina, ka ir 

iepazinies ar Pasākuma nolikumu, par bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam pilnu 

atbildību uzņemas viņu likumīgie pārstāvji. 

✓ Autotransporta kustība sacensību norises vietā būs daļēji ierobežota, dalībniekam 

pasākuma laikā jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi un maksimāla piesardzība. 

✓ Pasākuma organizatori neatbild par iespējamām dalībnieku gūtajām traumām pasākuma 

laikā. 

✓ Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti 

sacensību nolikumā.  

✓ Pasākums tiks fotografēts un filmēts, sacensību gaita tiks publicēta novada mājas lapā 

www.plavinunovads.lv un sociālajos tīklos. 

✓ Pasākuma vietā organizators nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību; 

✓ Pasākums tiks organizēts ievērojot valstī noteiktās prasības un nosacījumus Covid – 19 

izplatības ierobežošanai uz Pasākuma norises dienu, Pasākuma dalībnieku pienākums ir 

ievērot LR normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus un organizatoru norādījumus. 

 

 

 

Kontaktinformācija: 

 

organizators -  Rasa Siliņa (e-pasts rasa.silina@plavinas.lv); 

galvenais tiesnesis – Ita Erta (e-pasts ita@lov.lv) 

 

 

www.plavinunovads.lv 
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