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Daugavpils novada MTB maratons 2019 

NOLIKUMS 
 

Riteņbraukšanas sacensības „Daugavpils novada MTB maratons 2019” organizē biedrība 
Tūrisma klubs „Sniegpulkstenīte”  sadarbībā ar Daugavpils novada pašvaldību.  

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu 
sporta veidu. 

1.2. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli. 

1.3. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu Daugavpils novadā. 

2. Laiks un norises vieta 

Sacensības notiks 2019. gada 14. septembrī, plkst. 12:00, Sventē (Daugavpils nov., Sventes 
pag.). Sacensību centrs:  Sventes parkā 

3. Dalībnieku grupas un distances 

Sievietes un jaunietes 

Grupa Vecums Distance 

S-12 2004. - 2007. g.dz.  12-15 gadi Pusmaratons 

S-16 2001. - 2003. g.dz.  16-18 gadi Pusmaratons 

S 1980. - 2000. g.dz.  19-39 gadi Maratons 

S-40 1979. g.dz. un vecākas 40 gadi un vairāk Maratons 

Vīrieši un jaunieši 

Grupa Vecums Distance 

V-12 2004. - 2007. g.dz.  12-15 gadi Pusmaratons 

V-16 2001. - 2003. g.dz.  16-18 gadi Maratons  

V-19 1990. - 2000. g.dz.  19-29 gadi Maratons 

V-30 1980. - 1989. g.dz.  30-39 gadi Maratons 

V-40 1970. - 1979. g.dz.  40-49 gadi Maratons 

V-50 1969. g. un vecāki 50 gadi un vairāk Maratons 

V-60 1959. g. un vecāki  60 gadi un vairāk Pusmaratons 

 

 
Maratona distance: 44 km 

Visas vīriešu un sieviešu vecuma grupas, kas brauc maratona distanci, piedalās Daugavpils 

novada MTB maratona kopvērtējumā. 

http://ej.uz/dnd-maratons
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Pusmaratona distance: 23km 

Pusmaratona distanci brauc vīriešu V-12, V-60 un sieviešu S-12, S-16 grupas, kā arī Veselības 

brauciena dalībnieki. 

Pēc savas brīvas izvēles Veselības brauciena distanci var veikt jebkura vecuma vīrieši un 
sievietes *. 

SV 2000. g.dz. un vecākas 19 gadi un vairāk Pusmaratons 

VV 2003. g.dz. un vecāki 16 gadi un vairāk Pusmaratons 

 

 Ģimenes brauciena distance: 9km 

Ģimenes brauciens notiek bez laika kontroles. Ģimenes braucienā var piedalīties jebkurš bez 

vecuma ierobežojumiem *. 

* Dalībnieki līdz 12 gadu vecumam tiek pielaisti pie brauciena tikai pieaugušo pavadībā. 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas MTB 3. kategorijas sacensības 

LRF amatieru MTB rangā tiek vērtēti dalībnieki, kas brauc Maratona distanci ar derīgām 
Cycling for all un Master licencēm vīriešu un sieviešu absolūtajos vērtējumos, kā arī pa 
vecuma grupām. 

5. Noteikumi  

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas 
iemaņām.   

4.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais 
pārstāvis.  

4.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem, izņemot elektrovelosipēdus, 
ņemot vērā to, ka trase sastāv no ceļiem ar dažādu segumu (meža takas, grants, smiltis). 
Velosipēdiem jābūt labā tehniskajā stāvoklī. Sacensībās nedrīkst izmantot riepas ar metāla 
radzēm, stūres pagarinājumus kā triatlonā vai individuālā brauciena velosipēdiem. 
Tradicionālie papildus rokturi ir atļauti. 

4.4. Visiem dalībniekiem ir obligātas aizsargķiveres. Uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt 
jebkādus cietus priekšmetus (video kameras utt.). Visa distance ir jāveic ar galvā uzliktu un 
aizsprādzētu aizsargķiveri. Par tās nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres 
lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.  

4.5. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka 
uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa 
atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību 
nolikumu. Šaubu gadījumā iesakām izvēlēties īsāko no distanču variantiem. 

4.6. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par 
jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem 
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zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem 
nelaimes gadījumiem trasē.  

4.7. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu pieteikuma anketā, dalībnieki atsakās no 
jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā 
iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās 
gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.  

4.8. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo 
dalībniekus no personīgās atbildības. 

4.9. Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs un laika ņemšanas 
čips. Dalībnieka numurs piestiprināms priekšā pie stūres redzamā vietā. Laika ņemšanas čips 
piestiprināms pie velosipēda dakšas. Laika ņemšanas čips pēc distances veikšanas jānodod 
reģistratūrā. Čipa nozaudēšanas gadījumā sods – 20 eiro. 

4.10. Katram dalībniekiem starta zonā jāieņem sava starta vieta attiecīgajā koridorā, 
pamatojoties uz distances garumu. Starta vietas starta zonā dalībnieki ieņem sekojošā kārtībā: 

• 1 koridorā Maratona distances braucēji 
• 2 koridorā Pusmaratona distances braucēji 
• 3 koridorā Ģimenes distances braucēji 

4.11. Distance stiepjas pa marķētu apli šķēršļotā apvidū, pa koplietošanas ceļiem, jābūt 
uzmanīgiem, šķērsojot koplietošanas ceļus. Par maršruta neievērošanu dalībnieks tiek 
diskvalificēts. 

4.12. Sacensību trase nav slēgta satiksmei, tāpēc obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības 
noteikumi. 

4.13. Lūgums dalībniekiem nemest zemē ūdens glāzes, tukšās pudeles un sporta uztura 
iepakojumus. Uzturēsim tīru Latvijas dabu! Organizatoriem ir tiesības sodīt dalībniekus par 
dabas piesārņošanu.  

4.14. Notikumu dokumentēšanai, sacensības tiks fotografētas un filmētas. 

6. Dalībnieku reģistrācija 

Piesakoties sacensībām, dalībnieks skaidri un noteikti piekrīt savu personas datu apstrādei. 

Dalībnieks apzinās, ka dati tiks paturēti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams dalībnieku uzskaites 

nolūkiem.  

Pieteikšanās: 

1. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2019. gada 12. septembra plkst. 

23:59, reģistrējoties sacensību mājaslapā maratons.sniegpulkstenite.lv. 

2. Sacensību dienā dalībnieki var pieteikties no plkst. 9:00 līdz 11:30.  

Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais 
pārstāvis. 

http://maratons.sniegpulkstenite.lv/


 

Daugavpils novada MTB maratons 2019  4 

7. Dalības maksa  

 1.  pieteikšanās  kārta               
(līdz 5.09.2019) 

2.  pieteikšanās  kārta               
(līdz 12.09.2019) 

Sacensību dienā   

2002. gadā 

dzimušie un vecāki 

8 Eur 

dalības maksa tiek samaksāta 

ar pārskaitījumu uz biedrības 

kontu ar norādi DALĪBA 

MARATONĀ 

10 Eur 

dalības maksu varēs samaksāt 

sacensību norises dienā vai ar 

pārskaitījumu uz biedrības 

kontu ar norādi DALĪBA 

MARATONĀ 

15 Eur 

Dalībniekiem līdz 15 gadiem (2004. gadā dzimušie un jaunāki), kā arī visiem Ģimenes 
brauciena dalībniekiem dalība sacensībās ir bez maksas.  

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta. 

8. Vērtējums 

Maratona distancē tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (nolikuma 3. 
punktā paredzētajās vecuma grupās), kā arī maratona kopvērtējumā sieviešu un vīriešu 
konkurencē. 

Veselības brauciena distancē tiks atzīmēti pirmo trīs vietu ieguvēji sieviešu un vīriešu ieskaitē. 

Ģimenes brauciens notiek bez laika kontroles. 

Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir 
norādīti dzimšanas dati. 

9. Informācija 

Daugavpils novada MTB maratons 2019 

Organizē: Biedrība “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” (reģ.nr. 50008189881)  

Bankas konts: LV60HABA0551036560759, "SWEDBANK" AS 

Kontakti: Oļegs Frīds, tālr. +371  29926531 

E-pasts:  daugavpils@mtb.lv  

 

mailto:daugavpils@mtb.lv

