
2015. gada 3. oktobrī 

Mini velokross „Gramzdas zobrats 2015” 

Nolikums 

 

1. Mērķis un uzdevumi:  

1.1 popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību 

veicinošu sporta veidu. 

1.2. popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli. 

1.3. popularizēt Gramzdu, kā riteņbraukšanai  piemērotu vietu. 

1.4.  veicināt riteņbraukšanas popularitāti Gramzdā un tās apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem. 

2. Rīkotāji: Gramzdas pagasta pārvalde, Gramzdas pamatskola, galvenais  organizators Aivis 

Karzons 

3. Laiks un vieta: Priekules novads, GRAMZDA , Gramzdas pamatskolas stadions 2015. gada 

3. oktobrī. Sacensības sākas plkst. 12:30, reģistrācija uz vietas un numuru izņemšana no plkst. 

10:30 - 12:00 sekretariātā.   

4. Distance (trase): Sacensības notiek apļos šķēršļota apvidū ar dabiskiem un mākslīgiem 

šķēršļiem.  Starts stadionā – pļava ar mākslīgiem un dabiskiem šķēršļiem - meža takas ar 

dabīgiem šķēršļiem - grants karjeras- 250 m koplietošanas ceļš - meža takas - stadions. Apļa 

garums aptuveni 4,5 km. Laika kontrole ar hronometru. 

5. Dalībnieki: par dalībnieku var būt jebkurš sportists, amatieris, tūrists vai vienkārši aktīvs 

atpūtas cienītājs ar savu, tehniskā kārtībā esošu velosipēdu (obligāti jābūt darba kārtībā 

velosipēda bremzēm), kurš sasniedzis 12 gadu vecumu.  

 Sievietes  

 Jaunietes -  no 2003.g. līdz 1996.g. dzimušās (jabrauc 1 aplis) 

 Sievietes – 1995.g. dzimušās un vecākas (jābrauc 3 apļi) 

Vīrieši 

 juniori no 2000.g. līdz 2001.g. dzimušie (jābrauc 1 aplis) 

 juniori no 2002.g. līdz 2003.g. dzimušie (jābrauc 1 aplis) 

 Jaunieši no  1996.g. līdz 1999. g. dzimušie  (jābrauc 2 apļi) 

 Vīrieši no 1995.g. līdz 1975.g. dzimušie (jābrauc 4 apļi) 

 Seniori  kas vecāki, sākot no 1976.g dzimušie (jābrauc 4 apļi) 



2015. gada 3. oktobrī 

Kopējā distance: Jebkurš veloaktīvists ( 1 aplis) 

6. Reģistrācija:  

6.1 pieteikšanās: pieteikties līdz 2. oktobrim  sūtot info uz aivis.karzons@inbox.lv  brīvā formā 

rakstītu informāciju: dalībnieka vārds uzvārds; dzimšanas dati (mēnesis, gads); dzīvesvieta 

(pilsēta, novads); komanda (ja ir), vai sacensību vietā no plkst.10:30; 

6.2  dalības maksa nav, līdzi jāņem labs smaids un sapratne, jo šis ir bezpeļņas pasākums. 

7. Svarīgi: 

7.1. katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas 

pilnu atbildību par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai, un ievēros ceļu 

satiksmes noteikumus, kā arī sacensību nolikumu; 

7.2. organizatori 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;  

7.3. organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes 

gadījumiem trasē;  

7.4. apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas 

organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes 

gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanos un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā; 

7.5. aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri; 

7.6. sacensības notiek pie neierobežotas vai daļēji ierobežotas transporta kustības; 

7.7. visiem dalībniekiem obligāti jaievēro ceļas satiksmes drošības noteikumi; 

7.8. finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā, sods 10 min pie kopējā rezultāta; 

7.9. visiem dalībniekiem jaiepazīstas ar sacensību  nolikumu, tā nezināšana neatbrīvo no 

personīgās atbildības. 

8. Apbalvošana: tiek apbalvoti ar medaļām pirmie 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, gan 

sieviešu, gan vīriešu.  

9. Serviss: pirmā medicīniskā palīdzība atradīsies trases starta un finiša punktā. Dzirdināšanas 

punkts trasē. 

Kontaktinformācija: galvenais organizators Aivis Karzons mob.28470261,  

e-pasts:aivis.karzons@inbox.lv 
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