Velosacensību „LiVelo Kauss kalnu riteĦbraukšanā 2016”
kopvērtējuma nolikums
1. Mērėis un uzdevumi.
• Izveidot pirmo kalnu riteĦbraukšanas sacensību seriālu (vairāku posmu sacensības)
Latgales un Sēlijas novados.
• Iedibināt seriālu kā tradicionālas riteĦbraukšanas sacensības ilgtermiĦa perspektīvā.
•
Apvienot citu, mazo reģionālo riteĦbraukšanas pasākumu organizatorus, perspektīvā
paplašinot sacensību posmu daudzumu, ģeogrāfiju un dalībnieku skaitu.
•
Veicināt iedzīvotāju sportisko aktivitāti, popularizēt riteĦbraukšanu un velosportu kā
visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
• Popularizēt divriteni kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
• Noskaidrot uzvarētājus un turpmāko vietu ieguvējus šī nolikumā 4.punktā norādītajās
dalībnieku vecuma grupās un komandu vērtējumā;
2. Vispārējs apraksts.
RiteĦbraukšanas sacensību kopvērtējums tiek noteikts 4 posmos, kur katra
atsevišėa posma norises kārtību regulē katra posma (riteĦbraukšanas sacensību)
nolikums. Divi no šiem posmiem tiek organizēti tuvinoties riteĦbraukšanas maratona
(XCM) un divi tuvinoties riteĦbraukšanas krosa (XCO) formātiem.
Kopvērtējums tiek noteikts tikai šī nolikuma 4.punktā norādītajās vecuma grupās,
kas būs kā pamatgrupas katrā no sacensību posmiem. Katrā atsevišėā sacensību posmā
var tikt noteiktas arī citas dalībnieku grupas (bērnu sacensības, tautas un iesācēju
braucieni u.c.) bet tās attiecas tikai uz katra konkrētā posma noteikumiem un nav
saistošas šim nolikumam.
3. Starta vietas un laiki.
1.posms (XCM) „Līvānu MTB Maratons 2016” 16.07.2016., Līvāni
2.posms (XCO) „Kūku Velokross 2016”
23.07.2016., Kūku pag., Krustpils nov.
3.posms (XCO) „Sēlijas Pērle 2016”
28.08.2016., Gārsene, Aknīstes nov.
4.posms (XCM) „Kūku MTB Maratons 2016” 18.09.2016., Kūku pag., Krustpils nov.
Precīzi katra posma starta laiki tiks noteikti katra atsevišėā posma sacensību nolikumā.
4. Kopvērtējuma dalībnieku grupas
VZ
Vīrieši zēni
SM
Sievietes meitenes
VJ
Vīrieši jaunieši
SJ
Sievietes jaunietes
V
Vīrieši
S
Sievietes
VS
Vīrieši seniori
SS
Sievietes senjoras
VV
Vīrieši veterāni

No 2004.līdz 2001.gadā dzimušie
No 2004.līdz 2001.gadam dzimušās
No 2000.līdz 1997.gadam dzimušie
No 2000.līdz 1997.gadam dzimušās
No 1996.līdz 1976.gadam dzimušie
No 1996.līdz 1976.gadam dzimušās
No 1975.līdz 1966.gadam dzimušie
1975.gadā dzimušās un vecākas
1965.gadā dzimušie un vecāki

5. Komandas
Kopvērtējumā tiek noteikts arī sacensību dalībnieku komandu vērtējums.
Komandas sastāvā var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu, bet minimālais daudzums
ir 4 dalībnieki. Komandu vērtējumā var piedalīties jebkuru kopvērtējuma dalībnieku
grupu dalībnieki.
6. Vērtējums
Kopvērtējumā tiks noteikti uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji katrā no šī
nolikuma 4.punktā minētajām vecuma grupām, kā arī uzvarētāji un turpmāko vietu
ieguvēji šī nolikuma 5.punktā minētajā komandu vērtējumā.
Individuālais vērtējums balstās uz katrā no sacensību posmiem iegūtajiem reitinga
punktiem, kas tiek aprēėināti pēc sekojošas sistēmas: katrā no šī kopvērtējuma
posmiem, katras distances labākā laika īpašniekam tiek piešėirti 1000 punkti, bet
pārējiem punkti pēc formulas – katras distances labākā dalībnieka laiks tiek dalīts ar
katra attiecīgās distances pārējā dalībnieka laiku un reizināts ar koeficientu 1000. Katra

dalībnieka kopvērtējuma ieskaitē tiek Ħemti 3 (trīs) sacensību posmu labāko rezultātu
kopsumma. Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst
dalībnieks, kuram ir augstāka vieta distances vērtējumā kādā no posmiem. Ja arī tā ir
vienāda, Ħem vērā augstāko vietu sacensību pēdējā posmā.
Komandu vērtējums balstās uz katrā no sacensību posmiem iegūto, 4 (četru)
labāko komandas dalībnieku individuālā reitinga punktu kopsummu. Komandu
kopvērtējuma ieskaitē tiek Ħemta vērā visu 4 (četru) posmu sacensībās iegūto komandas
punktu kopsumma.
Šī sacensību seriāla norises laikā, tās dalībniekiem ir aizliegts mainīt savu
pārstāvošo komandu. Pārkāpuma gadījumā, visi attiecīgā dalībnieka komandas ieskaites
reitinga punkti tiek anulēti.
7. Kopvērtējuma apbalvošana
Visu nolikuma 4.punktā minēto vecuma grupu, pirmo 3 (trīs) vietu ieguvēji tiks
apbalvoti ar kausiem un medaĜām.
Visu nolikuma 4.punktā minēto vecuma grupu, pirmo 6 (sešu) vietu ieguvēji tiks
apbalvoti ar piemiĦas diplomiem un iespējamajām atbalstītāju balvām.
Komandu vērtējumā, labākās 3 (trīs) komandas tiks apbalvotas ar kausiem un
iespējamajām atbalstītāju balvām.
8. Dalībnieku reģistrācija:
Iepriekšējā pieteikšanās uz visiem 4 posmiem līdz 2016.gada 15.jūlija plkst.
17:00 aizpildot un nosūtot uz e-pastu: info@livelo-team.lv vai iesniedzot organizatoram
personīgi sekojošu brīvā formā rakstītu informāciju:
• dalībnieka vārds uzvārds;
• dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads);
• dzīvesvieta (pilsēta, novads);
• komandas nosaukums (ja ir),
Pieteikšanās uz katru sacensību posmu atsevišėi saskaĦā ar katra posma
nolikumā atrunāto kārtību.
9. Dalības maksa
Iepriekšēji piesakoties uz visiem 4 (četriem) posmiem dalības maksa sastāda
12,00 EUR no dalībnieka, ar aprēėinu 3,00 EUR par katru sacensību posmu.
Piesakoties uz katru sacensību posmu atsevišėi dalības maksa tiek iekasēta
atbilstoši katra posma nolikumā atrunātajai kārtībai.
Iepriekšēji piesakoties dalības maksa tiek samaksāta skaidrā naudā pirms pirmā
posma starta vai ar pārskaitījumu bezskaidrā naudā uz šī nolikuma 10.punktā
norādītajiem bankas norēėinu kontiem.
Organizācijām iespējams izrakstīt rēėinu.
10. Informācija, organizatori un atbalstītāji
Organizē:
Biedrība „Veloklubs Līvāni”
LV40008122473
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Swedbank A/S
n/k LV44HABA0551036030263
SEB Banka A/S
n/k LV62UNLA0050020461982
Kontakti:
Dainis Skrūzmanis – 26350848, info@livelo-team.lv

