S!-VELO 2022 NOLIKUMS
Ģimeniskākais riteņbraukšanas izaicinājums pieaugušajiem un bērniem
S!-Velo mērķis un uzdevumi
• 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.
• Piesaistīt Fischer slēpošanas centram jaunus klientus.
Laiks un vieta
Fischer slēpošanas centrā, Puķu ielā 4, Siguldā. Sacensības notiks divos atsevišķos
posmos:
• 1.posms: 2022. gada 16.jūnijā. Sacensību starts no plkst.18.00 līdz 19.30,
reģistrācija no plkst.17.30. S-Vikingu dipu dapu un V-Vikingu dipu dapu
grupas startē no 18.00 līdz 18.20. Pārējās grupas startē no plkst. 18.30*.
• 2.posms: 2022. gada 25. augusts. Sacensību starts no plkst.18.00 līdz 19.30,
reģistrācija no plkst.17.30. S-Vikingu dipu dapu un V-Vikingu dipu dapu
grupas startē no 18.00 līdz 18.20. Pārējās grupas startē no plkst. 18.30*.
*startēt var jebkurā laikā, ievērojot rindas kārtību savas grupas starta laikos.
Sacensību organizatori un vadība
• Sacensības organizē Fischer slēpošanas centrs (SIA “Siguldas Sporta serviss”)
sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.
• Sacensību galvenais tiesnesis – Inese Miltiņa, mob. 26101996, e-pasts: inese@pro9.com;
• Sacensību laika tiesnesis – Māris Ozoliņš, mob.22003310.
Dalībnieki un vecuma grupas abos posmos
Vikingu
meitenes un zēni ar skrejriteņiem.
SV Dipu-Dapu Grupai gardās Vikingu sukādes no
S SV6

dzimuši 2016.un jaunāki (6 gadi un jaunāki)

SV8

2014. – 2015. gadā dzimušie

SV10

2012. – 2013. gadā dzimušie

SV12

2010. – 2011. gadā dzimušie

SV14 lielie -

2008. – 2009. gadā dzimušie

SV16

2006. – 2007. gadā dzimušie

SV juniori

2004. – 2005. gadā dzimušie
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SV elite

2002. gadā dzimušie un vecāki (sporta grupa)

SV40

1982. gadā dzimušie un vecāki

SV OPEN

2002. gadā dzimušie un vecāki (atklātā grupa visiem interesentiem
bez nopietnas sacensību pieredzes)

*Ja grupā startē mazāk par trim dalībniekiem, sacensību organizatoriem un tiesnešiem
ir tiesības apvienot ar nākamo vecuma grupu.
Sacensībās ir noteiktas šādas distances:
Grupa

Apļu skaits

Kopējā
distance

Trases
marķējums

SV Vikingu Dipu
Dapu

2 x 200m (stadions)

400m

Stadiona aplis

S6, V6

4 x 200m (stadions)

800m

Stadiona aplis

S8, V8

1 x 1,2km (asfaltētā trase)

1,2km

Asfaltētā trase

S10, V10

2 km (asfaltētā trase + mežs)

2km



S12, V12, S14

4 km (asfaltētā trase + mežs)

4 km



V14, SV16

1 x 8 km (asfaltētā trase + mežs)

8 km



S juniori, V
juniori

1x 12 km (asfaltētā trase + mežs)

12 km



S elite

1 x 16 km (asfaltētā trase + mežs)

16 km



V elite

1 x 16 km (asfaltētā trase + mežs)

16 km



SV40

1 x 12 km (asfaltētā trase + mežs)

12 km



SV OPEN

1 x 8 km (asfaltētā trase + mežs)

8 km



Sacensību noteikumi
• Aizsargķivere ir obligāta! Piedaloties sacensībās bez ķiveres vai ar neaiztaisītu
ķiveri, dalībnieks tiek diskvalificēts;
• SV Vikingu Dipu-Dapu grupās startē ar skrejriteņiem jeb bez pedāļu riteņiem un
vecāki drīkst pavadīt bērnu distancē stadiona iekšējā daļā, nešķērsojot trasi;
• Dalībnieks uzņemas atbildību un apliecina, piesakoties sacensībām:
o par savu veselības stāvokli un atbilstību sacensību distancei;
o par ceļu satiksmes noteikumu un sacensību nolikuma ievērošanu;
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o Par bērniem uzņemas atbildību vecāki vai to pārstāvji.
Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski;
Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu
rezultātos;
Sods par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā: diskvalifikācija;
Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts;
Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti
sacensību nolikumā;
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 filmēšana un fotografēšana no SIA “Siguldas Sporta serviss”, pasākuma
rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, sabiedrības
informēšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas nolūkos. Piesakoties
pasākumā kā dalībniekam vai, apmeklējot pasākumu klātienē, dalībnieks un
apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt
izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka dalībnieka dalība
sacensību organizēšanas nolūkos, iepriekš var tikt atspoguļota organizatora mājas
lapā un viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma
rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Šādu materiālu SIA
“Siguldas Sporta serviss”, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona
var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos,
saskaņā ar iepriekš minētajiem datu apstrādes nolūkiem.
Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai
neievēro šo nolikumu;
Apmeklējot sacensību trasi, aicinām klientus ievērot personīgo higiēnu. Centrā ir
pieejams WC un roku higiēnas stendi gan servisa ēkā, gan ārpusē pie ieejas.
Sacensību organizatori patur tiesības koriģēt nolikumu, informējot par to Fischer
slēpošanas centra Facebook lapā.

Vērtēšana
Abos posmos dalībnieki tiek vērtēti noteiktajās vecuma un prasmju grupās.
Apbalvošana
• Pirmajā un otrajā posmā katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar
atbalstītāju balvām un medaļām.
• Apbalvošana notiks 15 min. pēc pēdējā dalībnieka finiša šķērsošanas. Dipu Dapu
grupu apbalvos 15 min. pēc Dipu Dapu pēdējā grupas dalībnieka finiša.
• Visi dalībnieki, kuri piedalīsies abos posmos, otrajā posmā piedalīsies loterijā.
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Pieteikumi
• Reģistrēties un apmaksāt dalības maksu var interneta vietnē līdz iepriekšējās
dienas plkst. 17.00: www.siguldassports.lv/starts
• Tie, kuri nav paguvuši savlaicīgi pieteikties un apmaksāt dalību, to var izdarīt
sacensību norises dienā Fischer slēpošanas centrā no plkst. 17.30 līdz plkst. 19:30;
Dalības maksa*, **
Pieteikšanās tiešsaistē
vienam posmam
(ar atlaidi)

Pieteikšanās sacensību dienā
vienam posmiem
(pilna maksa)

Jaunieši, Pieaugušie

8,00 eiro

10,00 eiro

Skolēni

5,00 eiro

6,50 eiro

Bērni

2,50 eiro

3,50 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 velosipēda numurs ar laika kontroles čipu, rezultātu
nodrošināšana, medaļas uzvarētājiem, nomarķētas un sagatavotas trases.
Protestu izskatīšana un pieteikšana
Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 10 minūtes pēc konkrētās disciplīnas sacensību
beigām, adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. Kopā ar protestu sekretariātā
jāiemaksā 30 EUR. Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu kolēģija, bet lēmumu pieņem
galvenais tiesnesis ne vēlāk kā 15 minūtes pēc protesta saņemšanas. Galvenā tiesneša
pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda 30 EUR tiek
atgriezta protesta iesniedzējam. Galvenā tiesneša noraidoša lēmuma gadījumā
iemaksātā nauda 30 EUR netiek atgriezta.
Papildus serviss
Sacensību centrā darbojas WC, kafijas un našķu automāti, kā arī velo servisa punkts
(gaiss, ūdens). Par papildus samaksu, slēdzams skapītis.
Sacensību organizatoru kontakti
Papildus informācijai vai neskaidrības jautājumos jautāt sacensību galvenajam
tiesnesim Inesei Miltiņai: inese@pro-9.com, mob: 26101996
Tiesnešu kolēģiju nodrošina SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Sacensību informācija
www.siguldassports.lv
https://www.facebook.com/fischersleposanascentrs/
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Paldies mūsu sacensību sadarbības partneriem un atbalstītājiem!
Siguldas novada pašvaldība, Fischer Sports Latvia, One Way Sport, Vauhti, Mangaļi, SIA
“Rāmkalni Nordeco”, Dipu dapu, Maiznīca Flora, Herkuless, Siguldas Dizains, Muesli
Graci, “Poligon 1”, Misters Biskvīts, Escape Town.

sigulda.lv

siguldassports.lv

fischersports.com

onewaysports.com

vauhti.fi

mangali.lv

ramkalni.lv

dipdap.lv

maiznica.lv

rigas-dzirnavnieks.lv

Poligon-1.lv

S!-Velo 2022 sacensību nolikums

muesligraci.com

mrbiskvits.lv

escapetown.lv

Sacensību karte 2km, 5km un 15 km distancēm

• Meža trases un marķējumi saskaņoti ar Dabas aizsardzības pārvaldi un privātīpašniekiem, kuru teritorijas trase šķērso.
• Visi izveidotie maršruti atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tās apmeklētājiem ir jāievēro Gaujas nacionālā
parka likums un Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi .
• Trašu apmeklētājiem aizliegts piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem. Ievērot principu – “Dabā ejot, ko atnesi, to
aiznes”.
• Ja pamaniet, ka trases marķējums ir bojāts vai norauts, lūgums ziņot, zvanot pa tālruni 29484815.
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