
   

   

 
Festivāls „Via Ķekava 2011” 

Sporta aktivitātes Baložu pilsētā 
NOLIKUMS 

sacensībām „Baložu Velodrošība”. 
 

1. Mērķis un uzdevumi. 
 
Pilnveidot zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, velosipēda uzbūvē, pirmās palīdzības sniegšanā un 
iemaņas velosipēda praktiskajā vadīšanā. 
 
2. Vieta un laiks. 
 
Sacensības notiek 2011. gada 10. septembrī no plkst. 11:30 līdz 18:00 Baložu vidusskolas stadionā. 
 
3. Sacensību vadība. 
 
Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta 
iniciatīvu centrs sadarbībā ar biedrību “Kusties!”. 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. Dalībnieku 
vecums ir neierobežots. 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 vai 24 collas.  
 
5. Pieteikšanās un starta kārt ība 
 
Dalībnieku anketas, reģistrējoties sacensību centrā sacensību dienā, paraksta dalībnieka vecāki vai 
tā likumīgais pārstāvis.  
 
6. Sacensību programma un vērt ēšana. 
 
Dalībnieku uzdevums sacensībās ir izpildīt kopā 3 ceļu satiksmes noteikumu uzdevumus un veikt 5 
uzdevumus velosipēda praktiskajā vadīšanā šķēršļu joslā. 
 
Par katru izpildīto uzdevumu ir iespējams saņemt vienu no šādiem vērtējumiem un žetonu: 
• par piedalīšanos (dzeltenu) – ja dalībnieks sacensību uzdevumu veic nepilnīgi, 
• par izcilību (sarkanu) – ja dalībnieks sacensību uzdevumu veic pilnībā. 
 
7. Apbalvošana. 
 
Dalībnieki saņem balvas sacensību norises vietā tūlīt pēc individuālo sacensību veidu veikšanas 
atbilstoši iegūtajam vērtējumam:  
 
1) Lielā balva par iegūtajiem 8 „izcilības” žetoniem 
2) Vidējā balva par iegūtajiem vismaz 5 „izcilības” žetoniem un vismaz 3 „piedalīšanās” žetoniem 
3) Mazā balva par iegūtajiem vismaz 5 „piedalīšanās” žetoniem 



   

   

 
8. Īpaši noteikumi 
 
Dalībniekam velosipēda praktiskās vadīšanas laikā obligāti jālieto aizsargķivere. 
 
10. Dalības maksa 
 
Dalībnieki startē bez dalības maksas. 
 
12. Izdevumi 
 
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības 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.  
 

 


