Sēlijas kauss 2020. gadā
Noteikumi
1. Pasākuma organizators
Rokišķu d. automašīnu un motociklu sporta klubs Viesulas.
2.
•
•
•
3.

Mērķis
Popularizēt riteņbraukšanu Lietuvā un ārvalstīs;
uzlabot amatieru un sportistu sportisko sagatavotību;
Iedrošiniet pēc iespējas vairāk cilvēku iesaistīties aktīvā dzīvesveidā.
Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties visi pilsētas, valsts un ārvalstu amatieri un sportisti: sievietes, vīrieši
un bērni. Nepilngadīgie (jaunāki par 18 gadiem) iesniegums rakstisku pieprasījumu viena no
vecākiem (aizbildņiem) piekrišana.
4. Balvas:
Sacensības notiek 5 (piecos) posmos. Katra posma, katras grupas uzvarētāji tiek apbalvoti ar
piemiņas diplomiem un, ja iespējams, ar medaļām vai piemiņas zīmi dāvanas, ja iespējams,
mēs jums pasniegsim saldas dāvanas. Noslēguma vērtējumā, summējot 4 posmu rezultātus,
katras grupas uzvarētājus apbalvotas ar Viesulo medaļām.
5. Sacensību provizoriskie datumi
• 28. jūnijs I posms, skatuve, Ilūkstē.
• 4. jūlijs II posms, Rokiškis, Vėlykalnio parks, Sporto iela. 13.
• 19.jūlijs, III posms, Viesīte, Kugres mežs.
• 20. septembris IV posms, Rokišķi, "Moto - Roki".
• 11. oktobris V posms, Rokišķi, Rokišķu ezera teritorija.
Viesu nams tiks paziņots atsevišķi
6. Dalībnieku drošības un atbildības nodrošināšana
Reģistrējoties, dalībnieks apliecina, ka velomaratona (krosa) laikā viņš ir atbildīgs savu veselību
un drošību, zina ceļu satiksmes noteikumus. Sacensību organizatori nav atbildīgs par materiālo
vai morālo kaitējumu, kas dalībniekam nodarīts sacensību laikā, kā arī traumas un kaitējums
veselībai sacensību laikā.
Velosipēdam jābūt labā darba kārtībā! Sacensību dalībniekiem sacensību laikā jāvalkā
riteņbraukšanas ķiveres! Automašīnu satiksme trasē nav ierobežota, tāpēc esiet piesardzīgi!
Sacensību trasē ir aizliegta jebkāda tehniska palīdzība no malas. Starta numuram jābūt droši
piestiprinātam pie stūres un nostiprinātam redzamam. Aizliegts traucēt ātrākiem sportistiem.
Dalībnieki, kuri pārkāpj iepriekš minētos nosacījumus, var tikt diskvalificēti.
7. Klasifikācija pēc grupām
• līdz 5 gadi.
• 5 - 7 gadi.
• 8 - 9 gadi.
• 10 - 12 gadi.
• 13 - 15 gadi.
• Vīrieši līdz 18 gadu vecumam.

• Vīrieši 18 - 35 gadi.
• Vīrieši 35 - 45 gadi.
• Vīrieši 45 - 55 gadi.
• Vīrieši, kas vecāki par 55 gadiem.
• Tūristi
• Sievietes līdz 18 gadiem.
• Sievietes līdz 35 gadiem.
• Sievietes vecākas par 35 gadiem
8. Sacensību laiks
• Trases iepazīšanās: no pulksten 10:00 līdz 11:30.
• Dalībnieku reģistrācija starta vietā: no pulksten 10:00.
• Sākums bērnu grupām (līdz 5 gadiem, 5-7 gadiem, 8-9 gadiem, 10-12
gadiem, 13-15 gadiem, pulkstens 11:30
• Starts pieaugušo grupām - plkst. 12:00
• Uzvarētāju apbalvošana pēc pēdējā dalībnieka finiša.
9. Dalībnieku reģistrācija
Reģistrācija notiek tiešsaistē (https://cyclingforall.lv/). Dalības maksa 10,00 Eur., (apmaksu
veicot uz Selonia Velo Biedrība kontu LV06HABA0551041381855) līdz 15 gadu vecumam
sacensības BEZMAKSAS, vai apmaksājot dalībmaksu uz vietas, sacensību dienā - 10 Eur.
10. Rezultāti
• Vērtēšanas sistēma;
• Katrā posmā sportistiem tiks piešķirti punkti, pamatojoties uz viņu vietu atkarībā
no dalībnieku skaita grupā, kurā viņš vai viņa reģistrējās. Pirmās vietas katrā grupā
uzvarētājs iegūst tik daudz punktu, cik tajā bija dalībnieku skaits grupā.
• Sportists, kurš katrā grupā finišē pēdējais, saņem vienu punktu.
• Sportisti, kuri nav noslēguši distanci, punktus nesaņem.
• Vietu pēdējā personīgajā vērtējumā nosaka maksimālais punktu skaits visos
iesaistītajos posmos iekasētā summa. Punktu vienlīdzības gadījumā prioritāte
nodrošināta sportistam ar augstākiem amatiem. Ja vienlīdzība saglabājas, vietas
sadalīts atbilstoši jaunākā posma rezultātiem.
• Katra posma rezultāti tiks publicēti 3 dienu laikā vietnē www.skviesulas.lt
11. Strīdu izšķiršana
Jebkuras pretrunīgas situācijas gadījumā sacensību laikā sūdzības tiks pieņemtas uz 1
stundu. Kursā no uzvarētā finiša.
12. Vajadzīga papildu informācija?
Sacensību informācijas vietne: www.skviesulas.lt.
E-pasts: rviesulas@gmail.com
Tālrunis: +370 686 37924

