
 
Nolikums velotūrei “Pāri Piebalgas pakalniem” 

 

Rīkotāji 

Jaunpiebalgas novada dome (priekšsēdētājs Laimis Šāvējs)   

Pasākuma norisi koordinē un vada orgkomiteja (vadītājI Egils Johansons  un Uldis Ozoliņš)  

ar tiesnešu brigādi (galvenā tiesnese Elita Grašiņa). 
 

Vieta un laiks 

Starts un finišs Jaunpiebalgā 2014.g.13.septembrī. 
 

Distance 

Sporta klase: Jaunpiebalga–Abrupe–Žagari-Meirēni-Vēveri-Greiveri-Magonas-Jēci-Jaunpiebalga = 56,6 km 

Tautas klase: Jaunpiebalga–Abrupe–Kāpurkalns–Jēci–Jaunpiebalga = 22 km 

Bērnu distance: Jaunpiebalga (kultūras nams–brīvdabas estrāde–kultūras nams) = 1400 m   
 

Dalībnieki 

Visi interesenti, sākot no 12 gadu vecuma (bērnu distancē 2002.g.dzimušie un jaunāki), kuriem riteņbraukšanā ir pietiekama 

fiziskā sagatavotība un tiesības ar velosipēdu pārvietoties pa vispārējas lietošanas autoceļiem, ievērojot transporta kustības 

un drošības noteikumus (SM, VZ, SJ, VJ vecuma grupās vajadzīga arī vecāku atļauja dalībai braucienā). Dalībnieku 

reģistrācija starta vietā pie Jaunpiebalgas kultūras nama 13.septembrī no plkst.9.00. Katrs dalībnieks pirms starta ar savu 

parakstu apliecina, ka ievēros Ceļu satiksmes noteikumu un ekipējuma prasības velosipēdu vadītājiem, uzņemas pilnu 

atbildību par savu drošību un veselības stāvokli izvēlētās distances veikšanai. Visiem dalībniekiem obligātas ir sertificētas 

aizsargķiveres. Līdzi vajadzētu būt pumpim, rezerves kamerai, universālai atslēgai, pudeles turētājam, dzērienam un, 

vēlams, mobilajam telefonam. Velotūres rīkotāji neatbild par iespējamām traumām sacensību laikā.  
 

Pieteikšanās un dalības maksa 

Reģistrācija starta vietā: EUR 7.- ;  

SM, VZ, SJ, VJ vecuma grupās – EUR 2.-; bērnu distancei – bezmaksas. 

Samaksa, apstiprinot dalību, starta vietā aizpildot pieteikuma veidlapu.  
 

Norises kārtība  

Starts kopējs plkst.11.00 Jaunpiebalgā pie kultūras nama. Dalībnieki izvietojas rindās starta numuru kārtībā, kā pirmie 

sporta klasē, tad tautas klasē startējošie. Sporta klasē numuri un norādes dzeltenā krāsā, tautas klasē – baltā krāsā. 

Dalībnieks bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri tiek diskvalificēts. Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam kā rezultātu 

ieskaita pēdējo šķērsošanas laiku un vietu. Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: +10 min. pie rezultāta. Maršrutu 

pārrauga tiesneši distancē un kontrolpunktos. Sporta un tautas klasēs kontrollaiks maršruta veikšanai 3 stundas. 

Dalībniekiem, kuri pārsniedz kontrollaiku, rezultāts netiek fiksēts. Distancē aiz pēdējā dalībnieka katrā no klasēm seko 

tehniskās un medicīniskās palīdzības automašīna. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, 

kuri nav minēti sacensību nolikumā. Sacensību organizatori nav atbildīgi par bērniem, kas paņemti līdzi distancē bez 

reģistrācijas un organizatoru piekrišanas (jaunāki par 12 gadiem). 
 

Vecuma grupas 

Sporta klasē: sievietēm: S dzim.1980.-1996.g. vīriešiem: V dzim.1980.-1996.g. 

   S35 dzim.1979.g. un agrāk   V35 dzim.1965.-1979.g. 

                  V50 dzim.1964.g.un agrāk 

Tautas klasē: sievietēm: SM dzim.1999.-2002.g. vīriešiem: VZ dzim.1999.-2002.g.   

   SJ dzim.1996.-1998.g.   VJ dzim.1996.-1998.g. 

    S dzim.1980.-1995.g.    V dzim.1980.-1996.g. 

                            S35 dzim.1979.g. un agrāk    V35 dzim.1965.-1979.g. 

                                 V50 dzim.1964.g.un agrāk 

  

Apbalvošana 

Tiek apbalvoti absolūtie uzvarētāji un 1.-3. vietu ieguvēji attiecīgajās vecuma grupās sporta un tautas klasēs, kā arī bērnu 

distancē. Katrs distanci beigušais saņem uzlīmi ar numuru un piedalās balvu izlozē. Pārsteiguma balvas. 

Galvenā balva – velosipēds no „Strazdu Gravas”. 
 

Serviss 

Atspirdzinoši dzērieni kontrolpunktos un finišā. Bufete. 

Medicīniskā palīdzība un dalībnieku, kuri nav spējīgi turpināt distanci, nogādāšana maršruta galapunktā. 
 

Informācija 

www.jaunpiebalga.lv, tel. 64162440, 64162582, 29428293,29240469 

http://www.jaunpiebalga.lv/

