26.LATVIJAS RITEŅBRAUCĒJU VIENĪBAS
VELOBRAUCIENS 2016
Nolikums
1.

MĒRĶIS
1.1 Popularizēt un veicināt riteņbraukšanas sportu Latvijā.
1.2 Iesaistīt velobraucienā dažāda vecuma un dzimuma Latvijas iedzīvotājus.
1.3 Radīt tautas kopības sajūtu un veicināt veselīgu dzīvesveidu.
1.4 Turpināt iesāktās Vienības Velobrauciena tradīcijas.

2.

ORGANIZĀCIJA
2.1 Sacensības organizē SIA Igo Japiņa Sporta aģentūra, s/b Latvijas Kalnu divriteņu federācija sadarbībā ar
Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.
2.2 Organizatoru kontaktinformācija – tālr.67314140, e-pasts info@velo.lv, mājas lapa www.velo.lv.
2.3 Visa dalībniekiem saistošā informācija par 26.Latvijas riteņbraucēju vienības velobraucienu tiks publicēta
oficiālajā mājas lapā www.velo.lv .
2.4 Sacensību galvenā tiesnese Elita Grašiņa UCI starptautiskās kategorijas tiesnese.

3.

LAIKS UN VIETA
3.1 Sacensības notiek 2016.gada 4.septembrī Siguldā.
3.2 Starts un finišs Spieķu laukumā (Cēsu un Gaujas ielas krustojumā).
3.3 Reģistrācija un apbalvošana Svētku laukumā.
3.4 Detalizēta sacensību programma tiks precizēta. Informācijai sekojiet www.velo.lv.

4. DISTANCES
4.1 Sporta šosejas brauciens: distance tiks precizēta, sekot līdzi info www.velo.lv. Garums (~95-100 km).
4.1.1 Sporta šosejas braucienā drīkst piedalīties tikai ar UCI-Elite, Masters vai “Cycling for all”
licencēm. Vairāk info www.lrf.lv.
4.1.2 Sporta šosejas braucienā drīkst piedalīties dalībnieki sākot no 1999.dzimšanas gada un vecāki.
4.1.3 Sporta šosejas braucienā drīkst piedalīties tikai ar šosejas velosipēdiem.
4.1.4 Laika limits atpalicībai no grupas ir 15 min. Neiekļaujoties laika limitā, dalībnieki turpina braukt
distanci, ievērojot vispārējos CSDD satiksmes noteikumus. Dalībnieki netiek nodrošināti ar
distances beigu transportu un Valsts ceļu policijas nodrošinājumu.
4.1.5 Finišs tiek slēgts plkst.17:00.
4.2 Latvijas Valsts mežu (LVM) Kalnu divriteņu brauciens: Sigulda – Sēnīte – Murjāņi – Turaida –
Sigulda (49 km). Pa apvidus ceļiem.
4.2.1 LVM Kalnu divriteņu braucienā drīkst piedalīties dalībnieki sākot no 1999.dzimšanas gada un
vecāki.
4.2.2 LVM Kalnu divriteņu braucienā drīkst piedalīties ar kalnu divriteņu (MTB) velosipēdiem.
4.2.3 Finišs tiek slēgts plkst.17:00.
4.3 LDZ Tautas brauciens: Sigulda – Sēnīte – Murjāņi – Ragana – Turaida – Sigulda (36 km).
4.3.1 Tautas braucienā drīkst piedalīties dalībnieki sākot no 2004.dzimšanas gada un vecāki.
4.3.2 Tautas braucienā nav atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri 2014.-2015.gadā ir bijuši Latvijas
izlases sastāvā un startējuši UCI kontinentālā komandā.
4.3.3 Drīkst piedalīties ar jebkāda tipa velosipēdiem, kuri aprīkoti ar bremzēm.
4.3.4 Nedrīkst startēt ar individuālā brauciena velosipēdiem.
4.3.5 Visi dalībnieki ar nestandarta velosipēdiem stājas pēdējā koridorā.
4.3.6 Tandēma velosipēdi netiek vērtēti.
4.3.7 Finišs tiek slēgts plkst.17:00.
5. VĒRTĒŠANA
5.1 Šosejas sporta brauciena vērtēšana
5.1.1 Vecuma grupas
Juniores

W-18

1998.-1999.dz.g.

Juniori

M-18

1998.-1999.dz.g.

Vīrieši

M

1997.dz.g un vecāki

Sievietes

W

1997.dz.g. un vecāki

Meistari I

M-35

1981.-1972. dz.g.

Meistari II

M-45

1971-1962. dz.g.

Meistari III

M-55

1961.-1952.dz.g.

Meistari IV

M-65

1951. dz.g un vecāki
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5.1.2 Komandu vērtējums
Komandās var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu. Komandu vērtējums tiek aprēķināts,
saskaitot 4 komandas ātrāko dalībnieku rezultātus. Komandas jāpiesaka www.velo.lv sadaļā
“manas komandas”. Katrai reģistrētai komandai līdzi distancē varēs doties viena tehniskās
palīdzības automašīna. Automašīnas vadītājam un komandas mehāniķim jābūt LRF licencei.
5.2 Latvijas Valsts mežu Kalnu divriteņu brauciena vērtēšana
5.2.1 Vecuma grupas
Juniores

W-18

1998.-1999.dz.g.

Juniori

M-18

1998.-1999.dz.g.

Vīrieši

M

1997.dz.g un vecāki

Sievietes

W

1997.dz.g. un vecāki

Meistari I

M-35

1981.-1972. dz.g.

Meistari II

M-45

1971-1962. dz.g.

Meistari III

M-55

1961.-1952.dz.g.

Meistari IV

M-65

1951. dz.g un vecāki

5.3 LDZ Tautas brauciena vērtēšana
5.3.1

Vecuma grupas

Sievietes

W

2004.dz.g un vecākas

Virieši

M

2004.dz.g. un vecāki

5.3.2 Komandu vērtējums
Komandās var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu. Komandu vērtējums tiek aprēķināts,
saskaitot 4 komandas ātrāko dalībnieku rezultātus. Komandas jāpiesaka www.velo.lv sadaļā
“manas komandas”.
5.3.3 Īpašais vērtējums
1. Vienotākais uzņēmums. Dalībnieku sastāvi (vārdi, uzvārdi, dzimšanas dati, distances)
jāiesūta uz uzņēmuma veidlapas, ar uzņēmuma vadītāja parakstu un zīmogu uz e-pastu
pieteikumi@velo.lv .
2. Viskuplāk pārstāvētā pašvaldība. Pašvaldībām jāiesūta dalībnieku saraksts norādot vārdus,
uzvārdus, dzimšanas datus un distances. Sarakstam jābūt uz pašvaldības veidlapas ar
pašvaldības vadītāja parakstu un zīmogu. Jānosūta uz e-pastu pieteikumi@velo.lv.
3. Kuplākā ģimene. Ģimenēm jāiesūta vienots saraksts (vārdi, uzvārdi, dzimšanas dati,
distances) uz e-pastu pieteikumi@velo.lv .
6. NUMURU PIEŠĶIRŠANA, IZŅEMŠANA, LIETOŠANA UN STARTA KĀRTĪBA
6.1
Dalībniekiem, kuri veiks reģistrāciju līdz 30.augustam, starta numuri tiks piešķirti pēc iepriekšējā
gadā (25.Vienības velobraucienā) izcīnītās vietas.
6.2
Dalībniekiem, kuri iepriekšējā gadā nav startējuši, starta numuri tiks piešķirti pēc pieteikšanās
datuma.
6.3
Starta numuri tiks piešķirti 1.septembrī. Katram dalībniekam tiks nosūtīts e-pasts un sms ar
piešķirto starta numuru, kurš būs jāuzrāda pie numuru saņemšanas.
6.4
Numuru iepriekšējā saņemšana notiks no š.g.2.-3.septembrim EXPO Rīgā, t/p Alfa, uzrādot
apliecinājuma vēstuli un personu apliecinošu dokumentu.
6.5
Numuru saņemšana sacensību dienā 2016.gada 4.septembrī Siguldā, Svētku laukumā no
plkst.9:00-11:00 Reģistrācijas teltī, uzrādot apliecinājuma vēstuli un personu apliecinošu
dokumentu.
6.6
Komandām vai uzņēmumiem numurus var izņemt pārstāvis, uzrādot saņemto elektronisko vēstuli
ar komandas dalībnieku sarakstu.
6.7
Sporta šosejas braucienam tiks izsniegti 3 numuri. Viens jāpiestiprina uz muguras pa vidu, otrs
numurs uz labā sāna ieslīpi. Numurs-uzlīme jāpielīmē zem riteņa sēdekļa pie sēdekļa stutes.
6.8
LDZ Tautas braucienā tiks izsniegti 2 numuri. Papīra numurs jāpiestiprina uz muguras labā sāna,
plastikāta numurs pie stūres.
6.9
LVM Kalnu divriteņu braucienā tiks izsniegti 2 numuri. Papīra numurs jāpiestiprina uz muguras labā
sāna, plastikāta numurs pie stūres.
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6.10 Katram dalībniekam tiek piešķirts numurs, kuram ir piestiprināts laika kontroles mikročips. Katrs
mikročips ir individuāls un derīgs tikai dalībniekam, kuram tas reģistrēts. Numurus un mikročipus ir
aizliegts samainīt, nodot citai personai vai pārdot.
6.11 Numurus nedrīkst bojāt un nav atļauts plēst nost tā sastāvdaļas.
6.12 Par numura nozaudēšanu vai sabojāšanu – sods 5 eiro.
6.13 Atrodoties distancē, numuriem ir jābūt redzamiem, nedrīkst nolocīt malas, aizklāt ar apģērbu vai
somām.
6.14 Sacensību tiesnešiem un viņu palīgiem ir tiesības izraidīt no sacensību trases un koridoriem
dalībniekus, kuri trasē atrodas bez dalībnieku starta numuriem.
6.15 Starta koridorus dalībnieki ieņem pēc piešķirtajiem starta numuriem:
ŠOSEJAS SPORTA BRAUCIENS
1.koridors - 1 līdz 200 numuri
2.koridors - 201 līdz 400 numuri
Utt.

LATVIJAS VALSTS MEŽU
KALNU DIVRITEŅU BRAUCIENS
1.koridors - 401 – 600 numuri
2.koridors - 601 – 800 numuri
3.koridors - 801 – 1000 numuri
4.koridors - 1001-1201 numuri
Utt.

LDZ TAUTAS BRAUCIENS
1.koridors
2.koridors
3.koridors
4.koridors
Utt.

-

2001
2201
2401
2601

–
–
–
–

2200
2400
2600
2800

numuri
numuri
numuri
numuri

6.16 2017.gadā starta kārtība tiks noteikta pēc 2016.gadā izcīnītās vietas.
6.17 Pēdējā koridorā stājās visi dalībnieki ar nestandarta velosipēdiem (frīkbaiki, tandēmi, velo ar
piekabēm utml.).
6.18 Pēdējā koridorā stājās visi dalībnieki, kuriem līdzi ir mazi bērni kā pasažieri - velokrēsliņos un
velopiekabēs.
6.19 Dalībniekam ir jāstartē no sev piešķirtā koridora. Ir iespēja mainīt koridoru tikai uz
sliktāku/zemāku.
6.20 Patvaļīgi mainot starta koridoru uz labāku nekā piešķirts, sods - diskvalifikācija.
7. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA
7.1 Reģistrējot dalībnieku, ir jānorāda obligāti sekojoši dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums,
dzimums, telefona numurs, izvēlētā distance. Uz pārējiem anketas jautājumiem atbildes var sniegt
izvēles kārtībā.
7.2 Reģistrāciju sacensībām var veikt dalībnieks personiski vai komandas/ģimenes/uzņēmuma
pārstāvis. Pārstāvis, reģistrējot dalībniekus, uzņemas atbildību, ka informēs katru reģistrēto
dalībnieku par pasākuma nolikumā minētajiem noteikumiem, it īpaši par tiem, kas attiecās uz
dalībnieku veselību un drošību.
7.3 Komandu reģistrācija ir iespējama tikai www.velo.lv. Pārstāvim ir jāpiereģistrējas/jāizveido savs
konts www.velo.lv un sadaļā “manas komandas” ir jāpiesaka sava komanda, aizpildot visu
nepieciešamo informāciju.
7.4 Lai atvieglotu reģistrāciju lieliem uzņēmumiem vai grupām, mājas lapā www.velo.lv pārstāvim ir
jāreģistrējas/jāizveido savs konts un tad sadaļā “mani uzņēmuma pieteikumi” jāizveido
pieteikums, kurā pārstāvis var visus dalībniekus piereģistrēt pats vai visiem dalībniekiem izsūtīt
publiskās adreses linku, caur kuru katrs dalībnieks pats aizpilda reģistrēšanās datus. Sareģistrējot
visus dalībniekus, pārstāvis var izņemt rēķinu uz uzņēmuma rekvizītiem.
7.5 Pieteikšanās vietas pirms pasākuma:
7.5.1 www.velo.lv no 2016.gada 4.jūlija līdz 30.augustam plkst.23:59

izmantojot internetbanku norēķinu formas (Swedbank un SEB bankas klientiem) vai
kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron,
Maestro, u.c.) vai rēķina apmaksa (iespēja izņemt rēķinu uz uzņēmuma rekvizītiem) ar
kredītkarti, dalībnieks tiek reģistrēts nekavējoties;

izmantojot norēķinu formu – rēķina pēcapmaksa (iespēja izņemt rēķinu uz uzņēmuma
rekvizītiem), dalībnieks tiek reģistrēts tikai pēc rēķina apmaksas.
7.5.2 Reģistrācijas punktos no 2016.gada 11.jūlija līdz 30.augustam

Siguldas tūrisma informācijas centrā, Siguldā, Ausekļa ielā 6, tālr.67971335

Kuldīgas tūrisma informācijas centrā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 5, tālr.63322259

Veloveikalā „Eži”, Cēsīs, Pils laukumā 1, tālr.26573132

Veloveikalā „Eži”, Valmierā, Rīgas ielā 43a, tālr.64226223
7.5.3 EXPO no 2016.gada 2.-3.septembrim Rīgā, T/p Alfa.
7.6 Pieteikšanās sacensību dienā 2016.gada 4.septembrī no plkst.9:00-11:00, L.Paegles ielā, Svētku
laukumā, Siguldā.
7.7 Dalībnieku starta saraksts tiek publicēts oficiālajā pasākuma mājas lapā www.velo.lv.
7.8 Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā un rezultātos www.velo.lv tiek norādīts dalībnieka starta
numurs, vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, distance, vecuma grupa un
velosipēda zīmols.
7.9 Dalībnieka pienākums ir pārliecināties par savu datu pareizību un iekļaušanu starta sarakstā pēc
reģistrācijas un apmaksas veikšanas.
7.10
Reģistrācijas procesā pieļauto kļūdu labošana (dzimšanas dati, vārds, uzvārds, komanda) ir
iespējama līdz 2016.gada 30.augustam, nosūtot e-pastu uz pieteikumi@velo.lv .
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7.11
Distances maiņa ir iespējama līdz 2016.gada 30.augustam par papildus samaksu 10,00
eiro, nosūtot e-pastu uz pieteikumi@velo.lv.
8. DALĪBAS MAKSAS
8.1 Dalības maksas visās distancēs:

Dalības maksa:

29.06. -24.07.

No 19 – 59 gadiem
(1997.-1957.dz.g.)
No 60 gadiem
(1956 dz.g. u.v.)*
No 12 – 18 gadi
(2004.-1998.dz.g.)*
LRF licencētiem biedriem
(2004. -1998.dz.g.)

25.07. 21.08.

22.08. - 28.
08.

15 eur

20 eur

25 eur

10 eur

12 eur

20 eur

10 eur

12 eur

20 eur

7 eur

10eur

20 eur

29.08. 30.08.

30 eur
25 eur
25 eur
25 eur

Sacensību dienā
04.09.

40 eur
30 eur
30 eur
30 eur

*tikai uzrādot personu apliecinošu dokumentu, mājas lapā – norādot patiesus datus!
8.2 Dalības maksā iekļauts: trases nodrošināšana, dalībnieka numurs, laika kontroles mikročips,
rezultātu nodrošināšana www.velo.lv, mantu glabātuve, ūdens un ēdiena nodrošināšana distancē
un finišā, piemiņas medaļas, neatliekamā medicīniskā palīdzība, velosipēdu apkope, izklaides
programma, fotogrāfijas un video www.velo.lv.
8.3 Samaksātā dalības maksa, atsaucot savu dalību, netiek atdota.
8.4 Ja rēķini par dalības maksu netiek apmaksāti līdz 30.augustam, reģistrācija tiek atcelta.
8.5 Izņemto rēķinu apmaksa ir jāveic līdz spēkā ir attiecīgā termiņa cena. Ja rēķins netiek apmaksāts
laicīgi, tiek piemērota nākamā cenu grupa.
8.6 Piesakoties Siguldas TIC, Siguldas iedzīvotājiem ar Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karti
dalības maksai tiek piemērota 20% atlaide.
9. APBALVOŠANA
Katrs finišējušais dalībnieks saņems 26. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena piemiņas medaļu.
9.1 Sporta šosejas brauciena apbalvošana
Dzimums

Grupa

Gadi

Vieta

Balva
T/P Alfa dāvanu
karte, piemiņas
kauss, diploms ziedi
T/P Alfa dāvanu
karte, Piemiņas
kauss, diploms

Sievietes

W

no1999 .dz.g un vecākas

1.-3. vieta

Vīrieši
Juniores

M
W-18

no1999 .dz.g un vecāki
1998.-1999.dz.g.

1.-3. vieta
1. vieta

Piemiņas kauss

Juniori

M-18

1998.-1999.dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Vīrieši

M

1997.dz.g un vecāki

1. vieta

Piemiņas kauss

Sievietes

W

1997.dz.g. un vecākas

1.vieta

Piemiņas kauss

Meistari I

M-35

1981.-1972. dz.g.

1.vieta

Piemiņas kauss

Meistari II

M-45

1971-1962. dz.g.

1.vieta

Piemiņas kauss

Meistari III

M-55

1961.-1952.dz.g.

1.vieta

Piemiņas kauss

Meistari IV

M-65

1951. dz.g un vecāki

1.vieta

Piemiņas kauss

Komandu vērtējums
Vieta

Grupa

Balva

Vērtējums

1.-3. vieta

Komandu vērtējums

LRF piemiņas kauss
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Tiek saskaitīta 4 ātrāko komandas
braucēju rezultātu summa

9.2 Latvijas Valsts mežu Kalnu divriteņu brauciens

Dzimums

Grupa

Sievietes

Gadi

W

Vieta

no1999.dz.g. un vecākas

Balva

1.-3. vieta

T/P Alfa dāvanu karte,
piemiņas kauss,
diploms, ziedi

Vīrieši

M

no1999.dz.g. un vecāki

1.-3. vieta

T/P Alfa dāvanu karte,
Piemiņas kauss,
diploms, ziedi

Juniores

W-18

1998.-1999.dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Juniori

M-18

1998.-1999.dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Vīrieši

M

1997.dz.g un vecāki

1. vieta

Piemiņas kauss

Sievietes

W

1997.dz.g. un vecākas

1.vieta

Piemiņas kauss

Meistari I

M-35

1981.-1972. dz.g.

1.vieta

Piemiņas kauss

Meistari II

M-45

1971-1962. dz.g.

1.vieta

Piemiņas kauss

Meistari III

M-55

1961.-1952.dz.g.

1.vieta

Piemiņas kauss

Meistari IV

M-65

1951. dz.g un vecāki

1.vieta

Piemiņas kauss

9.3 LDZ Tautas brauciens
Dzimums

Grupa

Sievietes

Gadi

no 2004.dz.g. un
vecākas

W

Vīrieši

Vieta

M

no 2004.dz.g un vecāki

1.-3. vieta

1.-3. vieta

Balva

T/P Alfa dāvanu karte,
piemiņas kauss, diploms

T/P Alfa dāvanu karte,
piemiņas kauss, diploms

Komandu vērtējums
Vieta

Grupa

Balva

1.-3. vieta

Komandu vērtējums

LDZ

Vērtējums
piemiņas kauss

Tiek saskaitīta 4 ātrāko komandas
braucēju rezultātu summa

Visiem uzvarētājiem ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta. Neierodoties uz apbalvošanu, balvas netiks izsniegtas.
9.4 Speciālie piemiņas kausi
Nominācija

Vienotākais uzņēmums

Viskuplākā pašvaldība

Viskuplākā ģimene

Balva

Piemiņas kauss

Piemiņas kauss

Piemiņas kauss

9.5 Speciālbalvas no sponsoriem.

Vērtējums
Piemiņas kauss viskuplāk pārstāvētam uzņēmumam.
Dalībnieku sastāvs (vārds, uzvārds, dzimšanas dati un
distance) jāiesūta uz uz e-pastu pieteikumi@velo.lv.
Pieteikumam jābūt noformētam uz uzņēmuma veidlapas,
ar uzņēmuma vadītāja parakstu un zīmogu.
Piemiņas kauss viskuplāk pārstāvētajai pašvaldībai.
Dalībnieku sastāvs (vārds, uzvārds, dzimšanas dati un
distance) jāiesūta uz epastu pieteikumi@velo.lv.
Pieteikumam jābūt noformētam uz pašvaldības veidlapas,
ar pašvaldības vadītāja parakstu un zīmogu.
Piemiņas kauss viskuplāk pārstāvētai ģimenei. Dalībnieku
sastāvu (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, distance) jāiesūta
kā vienotu sarakstu uz e-pastu pieteikumi@velo.lv.
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11.TIESĀŠANA UN INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM
Sacensības notiek saskaņā ar UCI noteikumiem. 26.Vienības velobraucienu vada LRF apstiprināta tiesnešu brigāde.
UZMANĪBU DALĪBNIEKIEM !!!
11.1 Aizsargķivere ir obligāta, bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri dalībnieks tiek diskvalificēts.
11.2 Laika skaitīšana katrā braucienā tiek uzsākta pēc galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša
šķērsošanas brīdim.
11.3 Sacensībās nedrīkst piedalīties ar velosipēdiem, kuri nav tehniskā kārtībā vai nav aprīkoti ar bremzēm.
11.4 Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīga vieta.
11.5 Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods - diskvalifikācija.
11.6 Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
11.7 Dalībniekiem ieteicams distancē ņemt līdzi – pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo, mobilo telefonu
un citas lietas saskaņā ar dalībnieka vajadzībām (drēbes, medikamenti utt.).
11.8 Drošības nolūkā, organizatori rekomendē pasākuma laikā neizmantot austiņas mūzikas atskaņošanai.
11.9 Sacensībās var tikt veikta antidopinga kontrole.
11.10 Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs iesniegt
pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām,
iemaksājot 25 eiro.
11.11 Visas pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@velo.lv 24 stundu laikā pēc to
publicēšanas www.velo.lv. Pretenzijas tiek izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas.
11.12 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību
nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.
11.13 Tiesnešu, organizatoru, Valsts ceļu policijas un Neatliekamās medicīnas personāla sniegtie norādījumi ir
obligāti visiem sacensību dalībniekiem.
11.14 Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
11.15 Sacensību organizatori nenes nekādu atbildību par bērniem (jaunāki par 12 gadiem), kas paņemti līdzi
distancē bez organizatoru piekrišanas.
11.16 Organizatori nenes nekādu atbildību par dalībnieku inventāra vai personīgo mantu bojājumiem sacensību
laikā.
11.17 Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc
tām.
11.18 Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību
par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un
sacensību nolikumu.
11.19 Ikviens sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu drošību.
11.20 Ja jūs trasē redzat kādu, kam vajadzīga medicīniskā palīdzība, mēģiniet palīdzēt un informējiet sacensību
organizatorus zvanot uz tālr.nr.26655444 vai 113.
11.21 Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju,
video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
11.22 Atrastās lietas lūdzam nodot Informācijas teltī. Īpašnieki pazaudētās mantas varēs saņemt sacensību dienā
Informācijas teltī. Pēc sacensībām zvanīt sacensību organizatoriem pa tālr.67314150.
11.23 Lūgums dalībniekiem nemest zemē ūdens glāzes, tukšās pudeles un sporta uztura iepakojumus.
Atgādinām, ka daļa trases virzās pa GNP (Gaujas Nacionālo parku). Uzturēsim tīru Latvijas dabu!
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