
 

“S!-Šķēršļu velo 2018” 
Šķēršļu un veiklības velo sacensības bērniem  

Nolikums 
 

‘’S!-Šķēršļu velo 2018’’ ir velosacensības, kurās dalībniekiem būs ne tikai jābrauc ar 
velo ierastajā trasē un meža takās, bet arī jāpārvar dažāda veida sķēršļi – gan cilvēka 
veidoti (vilnītis, pakāpiens, līdzsvara šūpoles, labirints, stumšanas zona, u.c.), gan 
sacensību apvidū jau atrodamie dabiski izveidojušies (saknes, reljefs, līkumi, u.c.). 
Šāda veida sacensības palīdz velobraucējiem attīstīt un pārliecināties par savām 
velosipēda vadītprasmēm un veiklību dažādos apstākļos. 
 

 

1. Mērķis un uzdevumi 
Sacensību “S!-Šķēršļu velo 2018” (turpmāk tekstā – Sacensības) rīkošanas mērķis ir: 

• popularizēt velosportu, kā iedzīvotājiem pieejamu sporta veidu Siguldas novadā; 

• popularizēt velosipēdu, kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli; 

• veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotāju vidū; 

• attīstīt un pilnveidot sadarbību velo sacensību jomā; 

• izmēģināt spēkus velosacensībās ar dažādiem mākslīgi un dabiski veidotiem 
šķēršļiem;  

• attīstīt olimpiskā velokrosa braukšanas iemaņas jauno velobraucēju vidū; 

• piesaistīt Fischer Slēpošanas centram jaunus klientus. 
 
2. Laiks un vieta 
Sacensības notiek Fischer Slēpošanas centrā, Puķu ielā 4, Siguldā 2018. gada 16. 
septembrī. 
 
Numuru saņemšana no 13:30. Sacensību starts plkst.15:30 sākot ar jaunākajām 
vecuma grupām. 
 
Pirms sacensībām dalībniekiem būs iespēja vērot arī XCO “Siguldas kauss” UCI C2 
2018 starptautiskās sacensības, kas notiks sacensību trasē. Starti sākot no plkst. 
10.00. 
 
3. Sacensību organizatori un vadība 
Sacensības organizē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Fischer Slēpošanas centrs) 
sadarbībā ar biedrību “Sportlat” un Siguldas novada pašvaldību.  
 
4. Dalībnieki un vecuma grupas 

SV dipu-dapu meitenes un zēni ar līdzsvara skrejriteņiem 

SV6 dzimuši 2012.un jaunāki (6 gadi un jaunāki)  

SV8 2010. – 2011.gadā dzimušie 

SV10 2008. – 2009.gadā dzimušie 

SV12 2006. - 2007.gadā dzimušie 

SV14 2004. – 2005.gadā dzimušie 



 

SV16 2002. – 2003.gadā dzimušie 

SV juniori 1999. – 2001.gadā dzimušie 

 
5. Distances 
Sacensības norisināsies pēc intervāla starta formāta. 
Sacensībās noteiktas šādas distances: 
 

Grupa* Apļu skaits Apļa garums Distance 

S-dipu dapu, V-dipu dapu 1 200m 200m 

S6, V6  2 200m 400m 

S8, V8  1 1,2km 1,2km 

S10, V10 1 2km 2km 

S12, V12, S14  2 2km 4km 

V14 3 2km 6km 

S16 un V16  4 2km 8km 

S juniori, V juniori 5 2km 10km 
* Trasē izvietoti dažādi sķēršļi, kas jāveic norādītajā virzienā 

      
6. Pieteikumi 
Reģistrēties un apmaksāt dalības maksu interneta vietnē: 
www.siguldassports.lv/starts   
Reģistrējoties tiešsaistē līdz 2018.gada 15.septembra plkst.17:00, sacensību 
dalībnieks iegūs atlaidi dalības maksai. 
Tie, kuri nav paguvuši savlaicīgi pieteikties un apmaksāt dalību, to var izdarīt 
sacensību norises dienā Fischer Slēpošanas centrā no plkst. 13.30. 

 
7. Dalības maksa* 
 Pieteikšanās tiešsaistē  

“S!-Šķēršļu velo 2018”  
 (ar atlaidi) 

Pieteikšanās sacensību dienā 
“S!-Šķēršļu velo 2018”   

(pilna maksa)** 

S juniori, V juniori 6,00 eiro 9,00 eiro 

SV8, SV10, SV12, SV14, SV16 4,00 eiro 6,00 eiro 

S6, V6, SV dipu-dapu 1,00 eiro 1,50 eiro 

*Uzrādot Siguldas novada ID karti “Es esmu siguldietis” vai ievadot savu ID kartes numuru tiešsaistes 
reģistrācijas formā, 10% atlaide dalības maksai. 
**Sacensību dienā dalības maksu Fischer Slēpošanas centra kasē var maksāt gan skaidrā naudā, gan 
ar norēķinu karti. 

 
Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, laika kontrole, rezultātu nodrošināšana, 
balvas uzvarētājiem, nomarķētas un sagatavotas trases, WC sacensību centrā. 
 
8. Apbalvošana 
Pirmo trīs vietu ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar medaļām un atbalstītāju 
balvām.  
 
  
 

http://www.siguldassports.lv/starts
http://www.siguldassports.lv/starts


 

9. Sacensību īpašie noteikumi 

• Aizsargķivere ir obligāta! Piedaloties sacensībās bez ķiveres vai ar neaiztaisītu 
ķiveri, dalībnieks tiek diskvalificēts; 

• S-dipu dapu un V-dipu dapu grupās startē ar skrejriteņiem jeb bez pedāļu 
riteņiem un vecāki drīkst pavadīt bērnu distancē, nešķērsojot trasi; 

• Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un 
vietu rezultātos; 

• Sods par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā: diskvalifikācija; 

• Trasē izvietoti dažādi sķēršļi, kas jāveic norādītajā virzienā - par nepareizu šķēršļu 
veikšanu dalībniekam tiek piešķirtas soda sekundes; 

• Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts; 

• Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti 
sacensību nolikumā; 

• Par dalībnieku atbildību uzņemas vecāki vai pārstāvji, par savu veselības 
atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un 
sacensību nolikumu, apliecina to piesakoties sacensībām; 

• Organizatori 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 bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, 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; 

• Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt 
veikta arī filmēšana un fotografēšana no SIA “Siguldas Sporta serviss”, pasākuma 
rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī 
sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, 
apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un 
filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos 
ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un 
pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas 
tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder SIA “Siguldas Sporta 
serviss” vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu SIA “Siguldas 
Sporta serviss”, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var 
izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos 
reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas 
atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam. 

• Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai 
neievēro šo nolikumu; 

• Rezultātu fiksēšanai tiks izmantota čipu sistēma. Dalībnieks ir atbildīgs sacensību 
laikā par čipa drošību un nepazaudēšanu. Čipa nozaudēšanas gadījumā sods 50 
EUR; 

• Sacensību organizatori patur tiesības koriģēt nolikumu. 
 



 

10. Papildus serviss 
Sacensību centrā darbojas WC, duša (2.00 eiro), sauna (3.50 eiro), slēdzams skapītis 
(1.00 eiro), kafijas un našķu automāti. 

 
11. Informācija 
Aktuālā informācija par sacensībām pieejama tīmekļa vietnēs:   
www.siguldassports.lv 
https://www.facebook.com/fischersleposanascentrs/ 
Kontakti uzziņai – e-pasts: fsc@siguldassports.lv vai 67970262, 29118847. 
 
 
 

http://www.siguldassports.lv/
https://www.facebook.com/fischersleposanascentrs/
mailto:fsc@siguldassports.lv

