
1 
 

 

 

 

 

 

 

SIA „BS bicycles”, Reģ. Nr. 48503028416, Zaļā iela 5 – 4, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tālr. + 371 28631913, e-pasts: 

bsbicycles@inbox.lv, www.bsbicycles.com.  Bankas rekvizīti: AS „SEB” banka, kods:UNLALV2X, konta nr. LV15UNLA0055000428763 

TĒRVETES PIEDZĪVOJUMU VELOPARKA ATKLĀŠANAS SACENSĪBU 

NOLIKUMS 

1. Mērķi un uzdevumi 
1.1. Popularizēt LVM dabas parka Tērvetē izveidoto piedzīvojumu velo parku, kā lielisku ģimenes 

brīvā laika pavadīšanas vietu; 

1.2. Popularizēt riteņbraukšanas sportu Tērvetes, Zemgales un Latvijas iedzīvotāju vidū; 

1.3. Veicināt ar riteņbraukšanu saistītu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu; 

1.4. Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.  
 

2. Organizācija un vadība 

2.1. Tērvetes piedzīvojumu velo parka atklāšanas sacensības organizē SIA “BS bicycles” sadarbībā ar 

AS “Latvijas valsts meži”.  

2.2. Organizatoru adrese: Skolas iela 1, Dobelē, LV-3701, tālr. 28631913, www.bsbicycles.com. 

Jautājumiem par reģistrēšanos un pieteikumiem e-pasta adrese bsbicycles@inbox.lv.  

 

3. Dalībnieki un dalība sacensībās 

3.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents; 

3.2. Dalībnieki vai to pilnvarotās personas ir atbildīgi par dalībnieka veselības stāvokli sacensību laikā 

un to apliecina ar parakstu sacensību dalībnieka pieteikuma anketā. Sacensību organizatori 

neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un iespējamiem kaitējumiem sacensību laikā.  

3.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem. 

3.4. Bērni līdz 5 gadu vecumam var piedalīties sacensībās arī ar balansa velosipēdiem, kuru rezultāts 

tiek ieskaitīts atsevišķi. 

3.5. Dalībnieki startē atbilstošajās vecuma un dzimuma (M - meiteņu, Z - zēnu) grupās.  
 

4. Sacensību vieta un distances 

4.1. Tērvetes piedzīvojumu velo parka atklāšanas sacensības notiek 2019.gada 25.maijā 

4.2. Starta un finiša vieta: Tērvetes piedzīvojumu veloparks, trases garums atkarīgs no bērna vecuma 

grupas 

4.3. Distances: 

4.3.1. Bērnu braucieni 1.trasē 360 m (1.attēls 2.lpp.) vecuma grupām līdz 7. gadu vecumam 

4.3.2. Bērnu braucieni 2.trasē 640 m (2.attēls 2.lpp.) vecuma grupas 7+  gadi 

4.3.3. Treniņu laiks – trase atvērta treniņbraucieniem 25.maijā no plkst. 9:00 – 12:00 

4.4. Dalībnieki distancē brauc pa marķētu trasi un turas iespējami tuvāk marķējuma lentām. Vietās, 

kur trases marķējums ir abās pusēs, dalībniekiem obligāti jābrauc starp marķējuma lentām. Vietās, 

kur trases izbraukšanu regulē tiesnesis, dalībniekiem jāievēro tiesneša norādījumi. 

4.5. Aizliegts patvaļīgi saīsināt distanci, bojāt marķējumu. Atsevišķām dalībnieku grupām veicot 

distanci jāveic vairāki trases apļi. Precīza informācija par apļu skaitu katrai grupai, kā arī distanču 

garumi un specifiska informācija par trasi tiek izlikta sacensību dienā uz informācijas dēļa un 

publiski izziņota. Dalībnieka pienākums ir pašam sekot līdzi apļu skaitīšanai un veikt noteikto apļu 

skaitu. 
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   (1.attēls)     (2.attēls) 

5. Noteikumi 

5.1. Katram dalībniekam tiek piešķirts viens numurs, kas jāsaglabā visu sacensību laiku; 

5.2. Dalībniekam atrodoties trasē obligāti jālieto aizsargķivere. Par tās nelietošanu vai par 

neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.  

5.3. Vecuma grupām 7+ gadi ir jāizbrauc visi trases elementi.  

5.4. Bērnu velokrosa dalībniekiem, kuriem tiek sniegta palīdzība no malas, piem. stumjot dalībnieku 

uz priekšu, velosipēda stumšana, un citi uzskaites laika veicināšanas iemesli, rezultātu tabulā nav 

rezultāta, nav izcīnītās vietas, bet ir atzīme par dalību ārpus konkurences (Ā.K.).  

5.5. Bērnu velokrosa dalībniekiem par palīdzību no malas netiek uzskatīta pavadošās personas iešana 

vai skriešana tieši trasē aiz dalībnieka, kurš veic ieskaites braucienu.  

5.6. Dalībniekiem atļauts veikt distanci, stumjot velosipēdu pie rokas. 
 

6. Reģistrēšanās kārtība, starta laiks un kārtība1 

6.1. Reģistrēšanās sacensībām notiek mājaslapā www.bsbicycles.com sacensību dienā  no plkst. 9:00 

– 12:00 (reģistrēšanās laiks var tikt pagarināts) un līdz 30 minūtes pirms katrai vecuma grupai 

noteiktajam startam. 

6.2. Starta laiks pirmajā trasē: 

6.2.1. 12:30 Bērni ar balansa velosipēdiem līdz 5 gadu vecumam 

6.2.2. 13:00 Bērni ar velosipēdiem līdz 5 gadu vecumam 

6.2.3. 13:30 Bērni ar velosipēdiem vecuma grupā 5+ 

6.2.4. 14:00 Bērni ar velosipēdiem vecuma grupā 7+ 

6.3. Starta laiks otrajā trasē: 

6.3.1. 12:30 Bērni vecuma grupā 9+ 

6.3.2. 13:00 Bērni vecuma grupā 12+ 

1Starta laiki var tikt precizēti sacensību programmā mājas lapā www.bsbicycles.com  nedēļu pirms pasākuma 

7. Sacensību gaita, braucieni un vecuma grupas 

Brauciens Grupas un vērtēšana Dzimšanas gads 

1.brauciens B16 Zēni un meitenes 2016 dz.g un jaunāki 

2.brauciens B15 Zēni un meitenes 2015 dz.g 

3.brauciens B14 Zēni un meitenes 2014 dz.g 

4.brauciens B13 Zēni un meitenes 2013 dz.g 

5.brauciens B12 Z (zēni) B12 M (meitenes) 2012 dz.g 

6.brauciens B11 Z (zēni) B11 M (meitenes) 2011 dz.g 

7.brauciens B10 Z (zēni) B10 M (meitenes) 2010 dz.g 

8.brauciens B09 Z (zēni) B09 M (meitenes) 2009 dz.g 

9.brauciens B08-07 Z(zēni) B08 – 07M (meitenes) 2007-2008 dz.g  

10.brauciens B06 + Z (zēni) B06+ M (meitenes) 2006 dz.g. un vecāki 

 

http://www.bsbicycles.com/
http://www.bsbicycles.com/


3 
 

8. Vērtējums 
8.1. Par sacensību uzvarētāju attiecīgajā vecuma grupā kļūst dalībnieks, kurš visātrāk veicis distanci. 
8.2. Dalībniekiem, kuri piedalās sacensībās ar balansa velosipēdiem, vērtējums tiks ieskaitīts atsevišķs 

katrā vecuma grupā līdz 5. gadu vecumam. 
 

9. Apbalvošana 
9.1. Apbalvošana notiek katrā vecuma grupā 30 minūšu laikā pēc attiecīgās vecuma grupas pēdējā 

dalībnieka finiša.  
 

10. Personas datu apstrāde 

10.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieki piekrīt, ka viņu vārds, uzvārds un dzimšanas gads tiks 

publicēts sacensību rezultātos publiskai apskatei sacensību centrā un internetā; 
10.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto 

fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai pasākuma publicitātes nodrošināšanai.  
 

11. Pārējā informācija 
11.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas 

internetā pēc adreses http://www.bsbicycles.com. Informāciju var saņemt pa tālr.28631913 vai 

sūtot e-pastu uz bsbicycles@inbox.lv.  
11.2. Sacensību laikā nolikuma aktuālā redakcija tiek izvietota uz informācijas dēļa, un dalībnieks vai 

tā pilnvarota persona pats ir atbildīgs par iepazīšanos ar nolikumu un tā ievērošanu. 
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