Valmieras Sporta un aktīvās atpūtas parka “MEŽS” ātruma sacensības
“IZBRAUC MEŽU”
NOLIKUMS
" IZBRAUC MEŽU " ir bērnu un pieaugušo ātruma sacensības Valmieras Sporta un aktīvās
atpūtas parkā, kurās aicināts piedalīties ikviens entuziasts, lai pārbaudītu, cik ātri iespējams
izbraukt MEŽU ar sevis izvēlēto nemotorizēto pārvietošanās līdzekli.

Mērķis
•

Valmieras Sporta un aktīvās atpūtas centra “Mežs” popularizēšana kā kvalitatīva brīvā laika
pavadīšanas vieta.

Uzdevumi
•
•
•
•

Popularizēt dažāda veida sporta inventāra izmantošanu pilsētvidē visās vecuma grupās.
Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu.
Noskaidrot ātrākos braucējus dažādās vecuma un nemotorizēto pārvietošanās līdzekļu
grupās.
Sniegt iespēju jebkuram interesentam piedalīties sacensībās - iespēja izbraukt apli uz laiku,
kā arī atkārtot braucienu, lai uzlabotu rezultātu.

Laiks un vieta
2022. gada 24. jūlijs
Valmieras Sporta un aktīvās atpūtas parks “MEŽS”
Startēt iespējams no plkst. 10:00 līdz 13:00 rindas kārtībā.
Sacensību dalībnieki
•
•

Sacensību dalībnieki var startēt vienā no piecām klasēm:
dip dapi (līdzsvara velosipēdi),
velosipēdi,

•
•
•

skrituļdēļi,
skrituļslidas,
skrejriteņi.

Sacensībās drīkst piedalīties ikviens dalībnieks, neatkarīgi no dzimuma vai vecuma, kas ir
apguvis attiecīgā sporta veida braukšanas prasmes, un kuram ir atbilstošs veselības stāvoklis.
Dalībniekam pašam jānodrošina sevi ar pārvietošanās līdzekli un aizsarekipējumu (ķiveres
visiem dalībniekiem obligātas!).
Dalībnieki netiek dalīti pēc vecuma, bet gan pēc izvēlētās braucamlīdzekļu klases.
Katrā klasē ir atsevišķas puišu/vīriešu un meiteņu/sieviešu ieskaites.
Sacensību organizators
Valmieras Jaunatnes centrs “VINDA”
Sacensību galvenais tiesnesis – Marta Garā, marta.gara@valmiera.edu.lv
Reģistrācija
Dalība sacensībās ir bez maksas.
Reģistrēties varēs uz vietas sacensību dienā no 9:45.
Saņemot numuru, sacensību dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šajā nolikumā rakstīto, kā
arī drošības un iekšējās kārtības noteikumiem, atrodoties parka teritorijā, un apņemas tos
ievērot, kā arī netraucēt citiem sacensību dalībniekiem un trases darbiniiekiem.
Sacensību noteikumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Katram sacensību dalībniekam jāierodas ar nemotorizēto transporta līdzekli – līdzsvara
velosipēdu (dipdapu), velosipēdu, skrituļdēli, skrituļslidām vai skūteri.
Elektriskie pārvietošanas līdzekļi ir aizliegti lietošanai sacensībās.
Katram dalībniekiem jāveic viens brauciens, kas tiks mērīti ar laika iekārtu.
Sacensību uzvarētājs ir tas, kurš ir uzrādījis ātrāko laiku savā klasē.
Dalībnieku numuri tiek piešķirti rindas kārtībā.
Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicams lietot arī elkoņu,
ceļu un delnu aizsargus.
Dalībniekiem trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības.
Dalībnieks uzņemas atbildību un apliecina to, piesakoties sacensībām:
par savu veselības stāvokli un atbilstību sacensību distancei;
par ceļu satiksmes noteikumu un sacensību nolikuma ievērošanu.
Par bērniem uzņemas atbildību vecāki vai to pārstāvji.
Organizatori un citi cilvēki, kuri 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, kā arī par mantas nozaudēšanas vai zādzības gadījumiem.
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
sacensību rezultātu publicēšana, filmēšana un fotografēšana no pasākuma rīkotāju puses,
pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses. 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. Piesakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka
atbildīgā persona (pieteicējs) ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai,
sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez
laika ierobežojuma. Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder
sacensību organizatoriem vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu
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.
Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā sacensību programma var tikt mainīta.
Sacensību organizators patur tiesības koriģēt nolikumu, informējot par to Valmieras Sporta
un aktīvās atpūtas parka “Mežs” sociālās saziņas vietņu kontos.

Trases shēma

Vērtēšana
•
•
•
•

Sacensību uzvarētāji tiks noteikti pēc ātrākā laika uzrādīšanas katrā klasē.
Rezultāti būs pieejami sacensību vietā un tiešsaistē.
Apbalvoti tiks labākie puišu/vīriešu un meiteņu/sieviešu grupas braucēji katrā sporta
disciplīnā.
Uzvarētāji no katras klases saņems balvas – pēc rezultātu paziņošanas un publicēšanas, kā
arī uzvarētāju paziņošanas Valmieras Sporta un aktīvās atpūtas parka Facebook lapā
https://www.facebook.com/parksmezs/

Apbalvošana
Apbalvošana notiek pēc visu dalībnieku startiem, apkopojot rezultātus un par tiem paziņojot
https://www.facebook.com/parksmezs/

Sacensību rezultāti, informācija un fotogrāfijas
Aktuālā informācija par sacensībām pieejama https://www.facebook.com/parksmezs/

