
  

Riteņbraucēju kluba „ĀdažiVelo”  

velopiedzīvojums 2015 

„Uz zvaigznēm Ādažos II: Visuma atklājējs” 
 

NOLIKUMS 
Norises laiks: 2015. gada 12.aprīlis no plkst. 10:30 – ~ 16:00. 

Velo piedzīvojuma - orientēšanās norises vieta: Ādažu novada teritorija. 

Starta un Finiša atrašanās vieta: pie Ādažu vidusskolas - Gaujas ielā 30, Ādažos. 

Organizatori: Biedrība „ĀdažiVelo” sadarbībā ar Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Ādažu vidusskolas 

atbalsta biedrību. 
 

1. SACENSĪBU MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1.1. Veicināt veselīgu dzīvesveidu, popularizēt riteņbraukšanu kā vienu no aktīvās atpūtas veidiem Ādažu novadā; 

1.2. Popularizēt Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības ieceri atjaunot Ādažu observatoriju. Informēt par to plašāku 

sabiedrību, tematiski sasaistot velopiedzīvojumu ar ieceri par observatorijas atjaunošanu. Pasākuma laikā tiks 

vākti ziedojumi Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai observatorijas atjaunošanai; 

1.3. Iepazīstināt ar Ādažu novadu sacensību dalībniekus - gan novada iedzīvotājus, gan dalībniekus no citiem 

novadiem un pilsētām.  
 

2. DISTANCES UN DALĪBNIEKI 

2.1. Sacensībās var piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida cienītājs, izvēloties sev piemērotāko distanci - 

piedzīvojumu:  

Garais piedzīvojums (~25 km, kontrollaiks 3 stundas) vai  

Ģimeņu un draugu piedzīvojums (~15 km, kontrollaiks 3 stundas). 

2.2. Komandu veido:  

Garajā piedzīvojumā: 2 līdz 3 dalībnieki,  

Ģimeņu un draugu piedzīvojumā: 2 līdz 6 dalībnieki.  

2.3. Dalībnieki līdz 14 gadu vecumam sacensībās var piedalīties tikai vecāku vai aizbildņu uzraudzībā. Dalībniekiem, 

kas ir vecumā no 15-17 gadiem un vēlas piedalīties Ģimeņu un draugu piedzīvojumā bez vecākiem vai 

aizbildņiem, pirms starta jāiesniedz organizatoriem rakstiska vecāku atļauja dalībai sacensībās. Garajā 

piedzīvojumā vismaz vienam no komandas dalībniekiem jābūt pilngadīgam. 

2.4. Līdzjutējiem un bērniem izklaides aktivitātes starta un finiša zonā pie Ādažu vidusskolas. 

2.5. Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas 

dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. 

2.6. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori, un atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams. 
 

3. KOMANDU PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĒŠANĀS 

3.1. Piesakoties iepriekš - līdz 9.aprīlim - katrai no komandām pārsteiguma balva. 

3.2.Pieteikties sacensībām var elektroniski, aizpildot pieteikšanās anketu - www.facebook.com/AdaziVelo, vai arī 

atsūtot uz e-pastu adazivelo@inbox.lv vēstuli, kurā norādīts komandas nosaukums, norāde par to, vai komanda 

startēs Garajā piedzīvojumā vai Ģimeņu un draugu piedzīvojumā, par katru dalībnieku – vārds, uzvārds, vecums, 

kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese, ko pasākuma organizētāji var izmantot saziņai ar komandu.  

3.3. Komandas var tikt pieteiktas arī velopiedzīvojuma dienā 12.04.2015. starta un finiša atrašanās vietā pie Ādažu 

vidusskolas Gaujas ielā 30, Ādažos. 

3.4. Pieteikšanās sacensību dienā un iepriekš pieteikto komandu reģistrēšanās pl.10:30-11:30; 

3.5. Ja iepriekš pieteiktajai komandai ir mainījušies dalībnieki, par to jāinformē organizatori, reģistrējoties 

pasākumam tā norises dienā. 

3.6.Papildus informācija www.facebook.com/AdaziVelo, ja rodas jautājumi, rakstiet e-pastu uz adazivelo@inbox.lv 

vai zvaniet velo piedzīvojuma tiesnesei Aijai, tel.nr. 26442380. 
 

4. DALĪBAS MAKSA 

Dalības maksa velopiedzīvojumā nav noteikta, bet dalībniekus aicinām ziedot Ādažu observatorijas atjaunošanai. 
 

5. OBLIGĀTAIS INVENTĀRS 

5.1. Katram dalībniekam nepieciešamais obligātais inventārs: 

velosipēds (tehniskā braukšanas kārtībā); 

velo ķivere. 

5.2. Komandas obligātais inventārs: 

Vismaz viens mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju); 

Rakstāmie – pildspalva un / vai marķieris. 

5.3. Ieteicamais inventārs: rezerves kamera vai kameras ielāpi, pumpis u.c. tehnisku ķibeļu novēršanai. 

https://www.facebook.com/AdaziVelo
mailto:adazivelo@inbox.lv
https://www.facebook.com/AdaziVelo
mailto:adazivelo@inbox.lv


 

6. KOMANDU STARTA LAIKI 

6.1. Komandu reģistrācija plkst.10:30-11:30, komandu starts plkst.12:00 

6.2. Ja komanda nokavē Startu - tā drīkst doties piedzīvojumā ar kavējumu, bet finišā tiek ņemts vērā oficiālais starta 

laiks. 
 

7. SACENSĪBU GAITA 

7.1. Startā komandas saņem karti un uzdevumus. Ievērojot norādījumus, komanda veic distanci un izpilda 

uzdevumus. 

7.2. Komandām kontrollaiks ir 3 stundas un finišs ne vēlāk kā plkst. 15:00; 

7.3. Izstāšanās gadījumā komanda par to paziņo, piezvanot pa uzdevumu lapā/kartē norādīto telefonu. 
 

8.  VĒRTĒŠANA  

8.1. Par katru pareizo atbildi uz distancē veicamajiem uzdevumiem komanda iegūst 1 punktu. Speciālajos uzdevumos 

ir iespēja saņemt bonusa punktus. 

8.2. Par katru kavētu minūti pēc kontrollaika plkst.15:00 komandai no iegūto punktu skaita tiek atņemti 3 punkti. 

Maksimālais pieļaujamais kavēšanas laiks – 15 minūtes. Vēlāk finišējušajām komandām rezultāts netiek 

ieskaitīts. 

8.3. Tiesneši saskaita punktus un noskaidro uzvarētāju (komandu, kas savākusi lielāko punktu skaitu). Vienāda 

punktu skaita gadījumā uzvar komanda, kura ātrāk finišējusi. 
 

9. APBALVOŠANA 

9.1.Uzvarētāju apbalvošana notiek pēc visu komandu finiša un rezultātu apkopošanas (t.i., aptuveni plkst. 16:00). 

9.2. Uzvarētāji - 1.-3.vietu ieguvušās komandas katrā no piedzīvojumiem - tiek apbalvoti ar kausiem, diplomiem un 

balvām.  

9.3. Ģimeņu un draugu piedzīvojumam papildus tiek apbalvota ātrākā komanda katrā no šīm kategorijām: velosipēdu 

ratu izmērs ir 12”, 16”, 18/20”, 24” (tiek ņemts vērā ratu izmērs mazākajam velosipēdam komandā). 

Garajā piedzīvojumā papildus apbalvo ātrāko sieviešu un ātrāko mix (pārstāvēti abi dzimumi) komandu. 

9.4. Visas finišējušās komandas saņems piemiņas diplomus par piedalīšanos velopiedzīvojuma pasākumā.  

9.5.Speciālās balvas atraktīvākajām un zvaigžņotākajām komandām. 
 

10. DROŠĪBAS PASĀKUMI 

10.1. Dalībniekiem pasākuma laikā obligāti jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi (CSN). 

10.2. Pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā.  

10.3. Pasākuma dalībnieki ir atbildīgi par to, lai netiktu piesārņota apkārtējā vide. 

10.4. Dalībniekiem jālieto velo ķiveres (bērniem līdz 14 gadiem - obligāti).  

10.5. Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

10.6. Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās tieši ar ātrās 

neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (113) vai ar organizatoriem, zvanot uz telefona numuru, kas 

norādīts uz komandai izsniegtajiem izdales materiāliem.  

10.7. Pasākuma dalībnieki savu iespēju un prasmju ietvaros nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību citiem pasākuma 

dalībniekiem, ja tas nepieciešams. 

10.8. Komandas dalībniekiem visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no otra redzamā 

attālumā. 
 

11. ATBILDĪBA 

11.1. Reģistrējoties katrs dalībnieks (vai atbildīgais par nepilngadīgajiem dalībniekiem) ar savu parakstu apliecina, 

ka: 

viņam ir nepieciešamās iemaņas un pietiekama fiziskā sagatavotība braukšanai ar velosipēdu, 

ir iepazinies un apņemas ievērot šī pasākuma nolikumu un sacensību rīkotāju norādījumus, 

ir atbildīgs par savu un/vai sava bērna veselības stāvokli,  

apņemas necelt pretenzijas pret organizatoriem par iespējamām traumām vai ekipējuma bojājumiem, kas radušies 

paša dalībnieka vainas, pārslodzes vai apstākļu nenovērtēšanas dēļ. Sacensību rīkotāji neatbild par iespējamām 

traumām brauciena laikā, 

apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu publicēšanai ĀdažiVelo publiskajā 

vietnē www.facebook.com/AdaziVelo un izmantošanai nekomerciāliem nolūkiem. 

11.2. Dalībniekiem aizliegts bojāt, pārvietot, mainīt vai slēpt sacensību marķējumu. 

11.3. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku komandu. 
 

12. NOLIKUMA IZMAIŅAS 

Sacensību organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par to savlaicīgi 

informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus). 


