
 

SACENSĪBAS-SALDUS VELOKROSS 2022 

Nolikums 
 

1.Sacensību vadība un mērķi 
• “Saldus velokross 2022’’ kalnu riteņbraukšanā (MTB) 2022. gada 21.augustā 

organizē biedrība “Velo Saldus”.  

• Attīstīt kalnu riteņbraukšanu(MTB) Saldus novadā. 

• Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un 
veselību veicinošu sporta veidu. 

• Noskaidrot uzvarētājus un turpmāko vietu ieguvējus šī nolikuma norādītajās 
vecuma grupās. 
 

2.Norises vieta 
Kalnsētas parks(Saldus, Saldus novads) 
 

3.Sacensību dalībnieki 
• Bērni (2015-2020) 

• Zēni/Meitenes U10 (2013-2015) 

• Zēni/Meitenes U12 (2011-2012) 

• Pusaudži/Pusaudzes (2008-2010) 

• Jaunieši/Jaunietes(2007-2004) 

• Vīrieši/Sievietes(2003-1988) 

• Vīrieši/Sievietes 35+(1987-1978) 

• Vīrieši/Sievietes 45+(1977+) 

• Open(Tauta vīrieši 2007+) 
 

GRUPA DZIMUMS VECUMS DISTANCE 

Bērni Zēni/Meitenes 2015-2020 Balansa velo  

U10 Meitenes 2013-2015 Dzeltenā x 1 aplis 

U10 Zēni 2013-2015 Dzeltenā x 2 apļi 

U12 Meitenes 2011-2012 Dzeltenā x 2 apļi 

U12 Zēni 2011-2012 Dzeltenā x 3 apļi 

Pusaudzes Meitenes 2008-2010 Dzeltenā x 3 apļi 

Pusaudži Zēni 2008-2010 Zaļā x 4 apļi 

Jaunietes Meitenes 2007-2004 Zaļā x 3 apļi 

Jaunieši Zēni 2007-2004 Sarkanā x 4 apļi 

Sievietes Sievietes 1988-2003 Zaļā x 4 apļi 

Vīrieši  Vīrieši 1988-2003 Sarkanā x 4 apļi 

Sievietes 35+ Sievietes 1987-1978 Zaļā x 4 apļi 

Vīrieši 35+ Vīrieši 1987-1978 Sarkanā x 4 apļi 

Sievietes 45+ Sievietes 1977+ Zaļā x 3 apļi 



Vīrieši 45+ Vīrieši 1977+ Sarkanā x 3 apļi 

Vīrieši(Tautas klase) Vīrieši 2007+ Zaļā x 4 apļi 

 
 

4. PROGRAMMA 

9:30–13:00 Dalībnieku reģistrācija un sacensību numuru izsniegšana reģistrācijas centrā. 
10:00 Pārstāvju sapulce 1. – 2. braucienam. 
10:30 Starts Nr. 1.(Balansa velo) 
11:00-11:15 Starts Nr. 2.(Dzeltenā distance) 
11:45 Apbalvošanas ceremonija otrā brauciena sportistiem. 
12:00-12.30 Starts Nr.3.(Zaļā distance) 
13:30-14:00 Starts Nr. 4.(Sarkanā distance) 
15:30 Apbalvošanas ceremonija trešā un ceturtā brauciena sportistiem. 
 

5.Sacensību noteikumi 
1. “Cannele Bakery” balansa velo distances garums 300-500m 
2. “TIKS” Dzeltenās bērnu distances garums aplis 1,5km 

3. “Miit Velo” zaļās distances garums aplis 3,1km 

4. “KODA Group” sarkanās distances garums 4,7km 

• Dalībnieki trasē dosies pa plūsmām savas vecuma grupas ietvaros  

• Organizatori patur tiesības startus apvienot vienlaikus vairākām vecuma grupām 

6.Tehniskie noteikumi 
• Ja Dalībnieks izbrauc ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika 
pamesta. 
• Atrodoties sacensību trasē, dalībniekiem obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. 
• Dzirdināšana un tehniskā palīdzība ir atļauta tikai tam paredzētajās un marķētajās trases 
vietās. 
• Dalībniekam ir pienākums sniegt palīdzību citam Dalībniekam traumu gadījumā un ziņot 
par negadījumu sacensību medicīnas personālam. 
• Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli un izstājas no sacensībām, tad atgriežoties uz 
starta zonu, par to jāinformē tiesneši. 
• Sacensību dalībniekiem nedrīkst piesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu jāizturas pret 
apkārtējo vidi. 
• Sacensību dienā dalībniekiem, sākot no plkst. 10:00, kad tiek dots pirmais starts, ir 
aizliegts trenēties un iesildīties sacensību trasē, kurā ir dots starts. 
• Visiem dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar sacensību nolikumu. 
• Reģistrējoties sacensību dienā, dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar 
sacensību nolikumu. 
• Sacensību dalībnieks ir atbildīgs par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem 
zaudējumiem, kas radušies piedaloties sacensībās. 
• Reģistrējoties sacensībām un dodoties trasē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību 
par savas veselības atbilstību distances veikšanai. 
• Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām un/vai 
veselības traucējumiem sacensību laikā. 
• Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, var iesniegt 
protestu organizatoriem. Protests jāiesniedz 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, 
visi dalībnieki, kuri tiks pieķerti negodīgā cīņā tiks diskvalificēti. 

• Veicamais apļu skaits var tikt mainīts sacensību dienā laika 
apstākļu dēļ. 

• Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši pilngadību, reģistrējoties 
sacensību dienā jāierodas kopā ar pilngadību sasniegušu 



personu, kas uzņemas atbildību par nepilngadīgo personu 
sacensību laikā  

•  

7.REĢISTRĀCIJA 
• Reģistrācija tiek organizēta elektroniski pieteikumus sūtīt uz e-pastu 

velosaldus@gmail.com vai reģistrējas sacensību norises vietā. 

• Pieteikšanās uz sacensībām tiek slēgta 30 minūtes pirms attiecīgās grupas starta. 

8.Dalības maksa 
• 5 eiro pie nummuru izsniegšanas(pieaugušajiem) 2 eiro bērniem līdz 19.gadu 

vecumam. 

• Nummurs dalībniekiem jānovieto priekšā uz stūres 

• Dalības maksā ietilpst: marķēta sacensību trase,laika uzskaite, foto galerija, 
veicināšanas balvas. 

 

9.APBALVOŠANA 
• Saldus Velokrosā tiek apbalvoti 1. - 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā ar 

sponsoru balvām un medaļām. 

• Bērni dzimuši līdz 2015.gadam tiek apbalvoti ar sponsoru balvām katram 
dalībniekam, sacensības notiek bez laika kontroles. 

 

10.Kontakti 
• e-pasts: velosaldus@gmail.com 

• Raivis Indēvics Tel. 29429377 

• Toms Hartmanis Tel. 29520020 
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