
Velo orientēšanās sacensības  
“Lubānas rudens 2018” 

Nolikums 
 

1. Vispārīgi noteikumi 
 
Velo orientēšanās “Lubānas rudens 2018” ir sacensības ar tūrisma un 
orientēšanās sporta elementiem, kuru pamatā ir fiziskās izturības un 
orientēšanās uzdevumu veikšana distancē ar velosipēdu. 

1.1. Sacensību organizatori patur tiesības mainīt šo nolikumu, par izmaiņām ziņojot 
mājas lapā  www.lubana.lv un nosūtot katram pieteiktajam dalībniekam uz e-
pastu. 

1.2. Sacensībās piedalās dalībnieki tikai ar iepriekšēju pieteikšanos!  
 

 
2. Pasākuma mērķi    
    2.1. Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.   

2.2. Popularizēt  orientēšanās un velo sportu Lubānas un kaimiņu novados. 
   

3. Dalībniekiem 
3.1. Individuālās  dalībnieku grupa Nr. 1 (spēcīgie) līdz 25 -30 km – vīru (zēnu) 

14+, dāmu (meiteņu) 14+. 
3.2. Individuālās  dalībnieku grupas Nr. 2 (dabas baudītāji) līdz 15-20 km – vīru 

(zēnu) 14+, dāmu (meiteņu) 14+. 
3.3. Komandas dalībnieki – bērni, kas jaunāki par 14 gadiem, startē kopā ar 

vecākiem vai vecāku pilnvarotu personu.  
3.4. Piedāvājam  aizdot velosipēdus, kuru skaits  ir ierobežots. Zvanīt Mārim       

mob. 26649344. 
3.5. Dalībnieki pieteikumu nosūtīt uz e-pastu maris.valainis@lubana.lv vai 

piesakās telefoniski – mob. 26649344 līdz 2018. gada 2.novembrim. plkst. 
17.00. Pieteikties sacensību dienā uz vietas būs iespējams, ja būs nodrošināts 
pašu inventārs, saskaņojot to iepriekš ar organizatoriem. 

3.6. Visiem komandas dalībniekiem ir jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Pirms 
sacensībām dalībnieks apliecinās ar parakstu, ka sniegtā informācija par viņu ir 
patiesa un, ka dalībnieks ir iepazinies ar sacensību nolikumu. 
 

4. Sacensību norise 
4.1. Norises vieta: starts un finišs Baznīcas ielā 5,  

             Lubāna, Lubānas novads, LV- 4830 
            Norises laiks: 2018. gada 3. novembris 

4.2. Dienas kārtība: 
 

Reģistrācija 10.30 – 11.00 
Sacensību sākums 11.00 
Sacensību beigas 15.00 
Dalībnieku apbalvošana 15.30 

 



4.2.1. Reģistrācija. Ierodoties sacensību centrā, dalībnieks saņem savu dalībnieka 
numuru un parakstās par to, ka uzņemas atbildību par savu veselību, rīcību, 
kā arī apņemas necelt pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē 
gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, 
apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina.  

4.2.2. Sacensību sākums. Dalībnieki startē ar vienas minūtes intervālu. 
4.2.3. Sacensības pārsvarā notiek pa meža ceļiem un stigām un nedaudz pa pilsētas 

teritoriju. 
4.2.4. Sacensību beigas. Distances veikšanai tiek dotas trīs stundas, kuru laikā ir 

vēlams atzīmēties visos kartē norādītajos kontrolpunktos. Pēc šī laika  
tiesneši beidz savu darbu. 

4.2.5.  Lai gaidīšanas process paietu ātrāk, rezultātu gaidīšana ar siltu tēju un 
patīkamu atpūtu svaigā dabā – kamēr tiek apkopoti sacensību rezultāti. 

4.2.6. Dalībnieku apbalvošana.  
 

5. Distances veikšana 
 

5.1. Veicot distancei  dalībnieki orientējās kartē.  
5.2. Kontrolpunktos veic atzīmēšanos uz kartiņā atvēlētajām vietām. 
5.3. Kļūdas gadījumā vai izlaižot kādu no kontrolpunktiem, pie finiša laika tiek 

pieskaitītas 20 soda minūtes. 
5.4. Komandai obligāti jāfinišē abiem dalībniekiem kopā 
5.5. Finišā kartiņa ar atzīmētajiem kontrolpunktiem jānodod tiesnešiem. Kartes 

nozaudēšanas gadījumā dalībnieks vai komanda tiek diskvalificēti. 
 

6. Dalībnieku pienākumi: 
6.1. Ievērot Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus. 
6.2. Ievērot sacensību drošības noteikumus. 
6.3. Sacensību norises laikā katram dalībniekam jābūt velo aizsargķiverei. 
6.4. Vēlams sportistam sevi un velosipēdu nodrošināt ar pirmās palīdzības 

aptieciņu, kā arī bailīgākie paņem līdzi uzlādētu mobilo telefonu. 
6.5. Pildīt tiesnešu norādījumus. 

 
7. Dalībniekiem aizliegts: 

7.1. Sacensību centrā un to laikā atrasties alkohola reibumā un lietot alkoholu vai 
citas apreibinošas vielas.  

7.2. Izmantot jebkādu palīdzību no malas  
7.3. Atstāt atkritumus sacensību centrā un visā distances laikā. 
7.4. Traucēt dalību citām komandām vai dalībniekiem. 
7.5. Atrasties distancē bez drošības ekipējuma. 
7.6. Iznīcināt un pārvietot kontrolpunktu stacijas. 
7.7. Par 7.1.; 7.2.; 7.3.;7.4.; 7.5.;7.6. punktu neievērošanu dalībnieks vai komanda 

var tikt diskvalificēti. 
 

8. Atbildība 
    8.1. Organizatori neuzņemas atbildību par sacensību laikā nozaudētām, lietām. 
    8.2. Dalībnieks personīgi atbild par viņam uzticēto inventāru un tā  saglabāšanu 

pilnā tā vērtības apjomā no starta līdz inventāra nodošanai finišā. 
    8.3. Sabojāta vai nozaudēta inventāra gadījumā dalībnieks sedz radušos 

zaudējumus sacensību organizatoriem. 



 
9.  Rezultāti 

9.1. Sacensību rezultātu veido distancē kopā pavadītais laiks + soda minūtes. 
9.2. Komandas dalībniekiem jāfinišē kopā.  

 
10. Apbalvošana 

. 
10.2. Katras grupas pirmo 3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti. 
 

 
Sacensības notiks bez dalības maksas 

 
 
Sacensību organizatori:  
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