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Apstiprinu:  
Ķekavas novada PA  
„Ķekavas sporta aģentūras” 
direktore    D.Cīrule 
2010.gada 8. janvārī    
   

 
 

Baložu pilsētas ceļu satiksmes dalībnieku 
sacensības „Baložu Velodrošība 2010” 

Nolikums 
 

1. Mērķis un uzdevumi. 
 
Pilnveidot bērnu zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, velosipēda uzbūvē, pirmās palīdzības sniegšanā 
un iemaņas velosipēda praktiskajā vadīšanā. 
 
2. Vieta un laiks. 
 
Sacensības notiks 5 posmos pie Baložu vidusskolas, Skolas ielā 6, Baložos: 
1. posms notiks 2010. gada 3. aprīlī ; 
2. posms notiks 2010. gada 17. aprīlī; 
3. posms notiks 2010. gada 8. un 9. maijā – starptautiskas divu dienu sacensības (atsevišķs 
nolikums); 
4. posms notiks 2010. gada 18. septembrī; 
5. posms notiks 2010. gada 2. oktobrī. 
 
3. Sacensību vadība. 
 
Sacensības organizē un vada Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs. Sacensību galvenais tiesnesis 
Andris Žilko (tālr. 26322428). Sacensību galvenā sekretāre Ārija Rumpe. 
 
4. Dalībnieki un grupas. 
 
Sacensībās piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Sacensības ir individuālas. Sacensību laikā 
dalībnieks nedrīkst saņemt palīdzību no malas. Par dalībnieka veselības stāvokli sacensību laikā atbild 
vecāki vai tā likumīgais pārstāvis, to apliecinot ar parakstu pieteikuma anketā. Sacensību organizatori 
neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Dalībnieki velosipēda praktisko vadīšanu 
veic ar organizatoru velosipēdu vai ar savu velosipēdu āra apstākļos. Velosipēda riteņa aploces diametrs 
– 26 collas. 
 
Dalībnieki startē atbilstošajās vecuma grupās: 

Grupas Dzimšanas gadi 
S 10 un V 10 2000. gads 
S 11 un V 11 1999. gads 
S 12 un V 12 1998. gads 
S 13 un V 13 1997. gads 
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5. Pieteikšanās un starta kārt ība 
 
Dalībniekiem ir obligāta iepriekšējā pieteikšanās uz 1., 2., 4. un 5. sacensību posmu 3 dienas pirms 
sacensībām: 

- sacensību interneta mājas lapā www.velodrosiba.lv aizpildot pieteikuma anketu;  
- vai pa tālruni 26322428. 

Dalībnieku reģistrācija un dalībnieku kartiņu izsniegšana sacensību vietā no plkst. 945 līdz 1045. 
Dalībnieku anketas, reģistrējoties sacensību centrā sacensību dienā, paraksta dalībnieka vecāki 
vai tā likum īgais pārstāvis. Organizatori no dalībniekiem pieņems tikai salasāmi un pilnīgi aizpildītas 
anketas.  
 
Iepriekšējā pieteikšanās uz 3. sacensību posmu noteikta atsevišķā nolikumā. 
 
Starts no plkst. 1000 līdz 1100. Dalībnieku starta kārtību sacensību programmā nosaka tiesneši.  
 
6. Sacensību programma un vērt ēšana. 
 
6.1 Ceļu satiksmes noteikumi 
 
Dalībnieks rakstiski atbild uz 12 jautājumiem par ceļu satiksmes noteikumiem 10 minūšu laikā. 
Dalībnieks par katru pareizu atbildi saņem 10 punktus. 
 
6.2 Velosipēda uzbūve 
 
Dalībnieks pārbauda, vai organizatoru izsniegtais velosipēds ir darba kārtībā. Pārbaudē 2 minūšu laikā 
jāatrod 5 bojāti mezgli vai sistēmas un tās jāieraksta pārbaudes kartiņā. Par katru atrasto bojāto mezglu 
vai sistēmu dalībnieks saņem 10 punktus. Iespējami līdzīga satura uzdevumi. 
 
6.3 Pirmā palīdzība 
 
Dalībnieks rakstiski atbild uz 10 jautājumiem par pirmās palīdzības tēmām 10 minūšu laikā. Dalībnieks 
par katru pareizu atbildi saņem 10 punktus. 
 
6.4 Velosipēda praktiskā vadīšana 
 
Dalībnieks ar velosipēdu veic 3 šķēršļu joslas ar 5-10 elementiem katrā pēc norādītās shēmas. 
Dalībnieka rezultātu aprēķina no 200 punktiem atņemot dalībniekam piešķirtos soda punktus par 
sacensību elementu kļūdām vai neizpildīšanu. Soda punkti velosipēda praktiskajā vadīšanā – sacensību 
nolikuma 1.pielikumā. 
 
7. Rezultāti 
 
Dalībnieka rezultāts posmā ir visos 6 programmas veidos iegūtā punktu summa. Ja punktu summa ir 
vienāda, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš uzrādījis labāku rezultātu sekojošā secībā – ceļu 
satiksmes noteikumi, velosipēda praktiskā vadīšana, pirmā palīdzība, velosipēda uzbūve. Ja dalībnieks 
nepiedalās kādā no programmas veidiem, viņam netiek aprēķināts rezultāts. Sacensību dienā ap plkst. 
1330 programmas teorētisko veidu pareizo atbilžu skaidrojums. 
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8. Īpaši noteikumi 
 
- Dalībniekiem velosipēda praktiskās vadīšanas laikā obligāti jālieto aizsargķiveres. Par to 

nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts 
attiecīgajā posmā; 

- Velosipēda praktisko vadīšanu dalībnieki veic ar organizatoru izsniegtu 3 kg smagu mugursomu 
uz pleciem. 

- Dalībnieki nedrīkst saņemt palīdzību no malas. 
  
9. Apbalvošana 
 
Katra posma 1. – 3. vietas ieguvējus attiecīgajās vecuma grupās apbalvos ar diplomiem un balvām. 
Apbalvošana  par katru posmu ap plkst. 1430 sacensību dienā.  
 
10. Dalības maksa 
 
Dalībnieki startē bez dalības maksas. 
 
12. Izdevumi 
 
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada PA „Ķekavas sporta aģentūra” 
un sponsori. 
 
13. Izmaiņas sacensību nolikumā 
 
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas 
Internetā pēc adreses: www.velodrosiba.lv. Informāciju var saņemt pa tālr. 26322428.  
 
14. Pretenzijas 
 
Dalībnieku vai pārstāvju pretenzijas par katru posmu tiek pieņemtas rakstveidā sacensību dienā 15 
minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas. 


