
Riteņbraukšanas sacensības „MEŽA TAKAS BEBRENĒ 2015” 

NOLIKUMS 

 

1. Sacensību mērķis 

Popularizēt un veicināt aktīvu dzīvesveidu, tajā skaitā riteņbraukšanu, Ilūkstes novada 

iedzīvotāju vidū. 

2. Sacensību organizators 

Sacensības organizē Bebrenes pagasta sporta entuziasti. Sacensības atbalsta Ilūkstes 

novads, Bebrenes pagasta pārvalde, Slēpošanas un skriešanas klubs „Bebra” un novada 

uzņēmēji. 

Sacensību direktors –  Aivars Štrauss 

Galvenais tiesnesis –  Imants Rubļevskis 

Tehniskais direktors –  Jānis Puida 

3. Sacensību laiks un vieta 

Sacensības notiek 2015. gada 17. maijā plkst. 12:00. Starta vieta atrodas pie Bebrenes 

pagasta pārvaldes ēkas, bet sacensību maršruts ved cauri Bebrenes muižas parkam un 

Bebrenes pagasta mežiem. 

4. Sacensību grupas un distances 

Sacensību distances 1 aplis ir 8 km garš. 

Sacensību grupas, dalībnieku vecumi un veicamās distances apkopotas tabulā: 

 Vīrieši Sievietes 

 Grupa Dz. gads Distance Grupa Dz. gads Distance 

Bērni Z10 2005.g. un 

jaunāki 

750 m M10 2005.g. un 

jaunāki 

750 m 

Juniori V13 2002.g. – 

2004.g. 

5 km S13 2002.g. – 

2004.g. 

5 km 

Jaunieši V16 1999.g. – 

2001.g. 

8 km (1 aplis) S16 1999.g. – 

2001.g. 

8 km (1 aplis) 

Elite VE 1971.g. – 

1998.g. 

24 km (3 apļi) SE 1971.g. – 

1998.g. 

16 km (2 apļi) 

Pieredzējušie V45+  1970.g. un 

vecāki 

16 km (2 apļi) S45+ 1970.g. un 

vecāki 

8 km (1 aplis) 

Veselības 

brauciens 

Veselības brauciena dalībniekiem jāveic 1 aplis = 8 km 



Piezīmes: 

Grupu Bērni, Juniori, Jaunieši pārstāvji pēc izvēles drīkst startēt vienu vecuma grupu 

augstāk. 

Grupas Pieredzējušie pārstāvji pēc izvēles drīkst startēt vienu vecuma grupu zemāk 

(attiecīgi grupā Elite). 

Dzērienu izsniegšanas punkts tiks izvietots apļu maiņas vietā, netālu no starta zonas. 

5. Sacensību starta kārtība 

Starta laiks Grupas 

11:15 Z10, M10 

12:00 V16, VE, V45+ 

S16, SE, S45+ 

12:05 Veselības brauciens 

12:10 V13, S13 

 

6. Pieteikšanās sacensībām 

Pieteikumu sacensībām var sūtīt uz e-pastiem: janis@bebra.lv, parvalde@bebrene.lv  

vai arī piesakoties Bebrenes pagasta pārvaldē pie sekretāres. 

7. Dalības maksa 

Piesakoties līdz 13.05.2015. dalība sacensībās ir BEZ MAKSAS!. 

Piesakoties sacensību dienā dalības maksa: 

Grupa Dalības maksa 

V13, V16 

S13, S16 
0,50 eiro 

VE, V45+ 

SE, S45+ 
1,00 eiro 

Z10, M10, Veselības brauciens Bez maksas 

 

8. Apbalvošana 

Pirmo trīs vietu  ieguvēji (1. – 3. ātrāko laiku uzrādītāji) tiek apbalvoti ar medaļām, 

diplomiem un organizatoru sarūpētajām balvām. 

Sacensību laureātiem ir pienākumus piedalīties apbalvošanas ceremonijā. 

!! Sacensību dalībnieki piedalās pārsteiguma balvu izlozē. Dalībniekiem pēc finiša tiks 

piedāvāti silts dzēriens un putras katls. 

Veselības brauciena dalībnieku rezultāts netiek vērtēts, līdz ar to netiek apbalvoti. 

mailto:janis@bebra.lv
mailto:parvalde@bebrene.lv


9. Apdrošināšana 

Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai dalībnieku 

veselības stāvokli. Dalībnieki vai organizācija, kas pieteikusi dalībnieku, ir atbildīga par 

dalībnieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Bērni piedalās ar vecāku rakstisku 

atļauju. 

Sacensību dalībniekiem aizsargķiveres ir OBLIGĀTAS!! 

10. Protesti 

Protestus iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim 15 minūšu laikā pēc neoficiālo 

rezultātu izlikšanas, iemaksājot naudas depozītu 30 (trīsdesmit) eiro apmērā. Protesta 

apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda tiks atgriezta protesta iesniedzējam. Protesta 

atteikšanas gadījumā nauda tiks iemaksāta sacesnību organizatoru budžetā. Sacensību 

protestus izskata un lēmumus pieņem sacensību žūrija ar balsu vairākumu ( sacensību 

direktors, galvenais tiesnesis, tehniskais delegāts). 

 

22.03.2015., Bebrenē Tehniskais direktors: Jānis Puida 

  


