„Vella rats” Riebiņi-2013
NOLIKUMS
            Velo-krosa mērķis ir popularizēt velo-krosa sportu, kā līdzekļi lietderīga, interesanta un     veselīga brīvā laika pavadīšanas veidam Riebiņu novadā.                                                        Popularizēt velosipēdu, kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.                                  Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū. 
            Pasākumu organizē- Riebiņu novada dome sadarbībā ar  Riebiņu vidusskolu.              
                         Laiks un norises vieta: Velo-kross notiks 2013. gada 21 septembrī Riebiņu pagasta teritorijā. (Trases izveidotas vienā aplī un ir pilnībā marķētas. Mazās  trases garums ~8.km, lielās ~15.km.)  Pulcēšanās un starta vieta Riebiņu vidusskolas pagalmā. 
         Dalībnieku reģistrācija:  no plkst. 13.30 līdz 13.50 (orientēšanās dalībniekiem), līdz15.45 (velokrosa dalībniekiem) starta vietā – Riebiņu vidusskolas sporta zālē. Dalībnieki savu dalību velo-krosam var pieteikt līdz 20.09 sacensību organizatoriem Mārītei Pokšānei (maritepoksane@inbox.lv) , Rolandam Naglim (rolands.naglis@riebini.lv" rolands.naglis@riebini.lv)  . Numuru izsniegšana sacensību vietā no plkst. 13.30 līdz15:45.                                                 
                  Dalības maksa:  Pieaugušiem dalības maksa 2 Ls, skolēniem 0,50Ls. Riebiņu novada skolēni velosacensībās piedalās bez maksas, pieaugušiem- 1Ls.  Starta naudas paredzētas daļējai sacensību un balvu fonda izdevumu segšanai. Dalībnieku rezultāti tiek vērtēti atsevišķās grupās : Sacensībās var piedalīties jebkurš sportists, kā arī aktīvas atpūtas cienītājs. Sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem, bet ieteicams ar kalnu velosipēdiem. Dalībnieki startē atbilstošās vecuma grupās: 
Sievietes:
KM
Meitenes, pēc 2002 gada (iesk.) dzimušās
8km.
Meitenes, 1999.-2001. dzimšanas gads
15km
Jaunietes, 1995.-1998. dzimšanas gads
15km
Sievietes,jaunietes, 1974. - 1994. dzimšanas gads
15 km
Sievietes, 1973. dzimšanas gads un vecākas
15 km
             Vīrieši:

Zēni, pēc 2002.gada (iesk.) dzimušie
8km.
Zēni, 1999.-2001. dzimšanas gads
15km
Jaunieši, 1995.-1998. dzimšanas gads
15km
Vīrieši, jaunieši 1983. - 1994. dzimšanas gads
15 km
Vīrieši, 1974. - 1982. dzimšanas gads
15 km
Vīrieši 1963.-1973. dzimšanas gads
15 km
Vīrieši, 1962. dzimšanas gads un vecāki
15 km
 
 
        Atvērtā-tautas klase
 
Visi dalībnieki, kas nevēlas braukt 15km 
8 km

Bērnu sacensībās dalībniekiem velosipēda lielumam jāatbilst dalībnieka vecuma parametriem.

Velokross pašiem jaunākajiem ~ 1,5 km pa Riebiņu ielām

1.
2006.g.dz. un jaunāki (5.-7.g.v.) meitenes/zēni
2.
2004.- 2005.g.dz. (8.-9.g.v.) meitenes/zēni
Velo-krosā tiek aicināti piedalīties Riebiņu novada pašvaldību – Riebiņu, Rušonas, Sīļukalna, Galēnu, Stabulnieku un Silajāņu pagastu izveidotās komandas, kā arī komandas, kuras savu dalību ir pieteikušas sacensību organizatoriem. 
 Komandas sastāvs vismaz 3 dalībnieki, kuru skaitā obligāti jābūt vismaz 1 dāmai(meitenei, jaunietei). Ieskaitē iet 3dalībnieki (2 vīr.+1 siev.) kuri startē garākā aplī (15km.). Finišā visu 3 dalībnieku fiksētais laiks tiks summēts kopā. Par uzvarētāju starp komandām tiek noteikta tā komanda, kurai šo 3 dalībnieku laika kopsumma ir mazākā.
Tiks apbalvota „Mobīlākā ģimene”( Pieaugušais un bērns no vienas ģimenes, kuri startē lielā aplī un uzrāda kopsummā labāko laiku.)
Kuplāk pārstāvētās novadu izglītības iestāžu komandas tiks īpaši suminātas.
Tiks noskaidroti un sumināti labākie riteņbraucēji šķēršļu joslā (skolas pagalmā).
 Bērnu sacensības šķēršļu josla izbraukšanā notiks Riebiņu vidusskolas pagalmā.

Bērnu sacensības šķēršļu joslā.
1.
2006.g.dz. un jaunāki (5.-7.g.v.) meitenes/zēni
2.
2004.- 2005.g.dz. (8.-9.g.v.) meitenes/zēni
3.      
2001 .-2003.g.dz. (10.-12.g.v.) meitenes/zēni
Sacensību 5.gadu jubilejas bonuspasākums- komandu VELOORIENTĒŠANĀS pa Riebiņu ciemu un pagastu ar divriteni. Komanda 2-u riteņbraucēju sastāvā. Komanda var būt jaukta sastāva vai viendzimuma. Vecuma grupu nosaka pēc vecākā komandas dalībnieka.
1.
Ģimene (pieaugušais + bērns skolas vecuma un jaunāks (ar vai bez sava velosipēda))

2.
2001.un jaunāki

3.
1998.-2000.dz.g.

4.
1974.-1997.dz.g

5.
1973.- un vecāki


Sacensību programma:
13.30-13.50- reģistrācija orientēšanās sacensībām.
14.00-15.30- veloorientēšanās pa Riebiņu pagastu.
15.00-15.45- dalībnieku reģistrācija, numuru izsniegšana velokrosam
15.45-15.55-pasākuma atklāšana
16.00.- bērnu sacensības (1,5km)
16.15-starts garā distancē (15km.)
16.16-starts mazā distancē (8km)
16.20-17.30 šķēršļu joslu pārvarēšana ar velosipēdu (skolas pagalmā)
17.30- vakariņas sacensību dalībniekiem
18.00- rezultātu apkopošana un apbalvošana
Apbalvošana: 
Pirmo trīs vietu ieguvēji attiecīgā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu, diplomu, sponsoru balvām.
velokrosā 1,5, 8, 15 km (izņemot atvērtās-tautas klases) 
	komandas(2+1) 15.km distancē
	Šķēršļu joslā
	Komandu orientēšanās 

Ar kausiem un sponsoru balvām sveiktas
	Kuplākās skolu komandas 

Pārsteigumu balvas
	Atraktīvākais,  jaunākais,  pieredzes bagātākai, kuplākā ģimene, mobilākā ģimene.

Tiesāšana 
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši LRF un orientēšanās noteikumiem.
Dalībnieku ievērībai                                                                                                            
•  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. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
• Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri
• Atkārtoti šķērsojot finiša līniju dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu.
• Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta.
• Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiska ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 5.00 Ls galvenajam tiesnesim.
• Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
• Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.                                 Uzmanību!                                                                                                                    Kalnu divriteņu maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi. ‘Vella rats’velo-kross notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības. Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi! Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem. Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus! Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
Velomaratona dalībnieku ievērībai!                                                                                                  Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās. Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir 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.                                                     Uz velo-krosa pasākumu līdzi ir jābūt personīgajam aprīkojumam: velosipēdam, sporta tērpam, ķiverei, medicīniskajai aptieciņai.                                             
 Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
Izmēģināju brauciens, lai iepazītos ar trasi ir iespiējams iepriekšējās nedēļas laikā, saskaņojot ar sacensību organizātoriem.
 




