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ĶEGUMA MTB MARATONS 

NOLIKUMS 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Veicināt veselīgu un sportisku dzīves veidu dažādās cilvēku vecuma grupās 

Popularizēt MTB sportu Latvijā un īpaši Ķegumā 

Veicināt velosipēdu izmantošanu kā videi draudzīgu transportlīdzekli  

Noskaidrot labākos sportistus MTB maratonā dažādās vecuma grupās 

2. NORISES VIETAS UN LAIKI 

Sacensības notiks 2017. gada 3. jūnijā, Ogres raj., Ķegumā, motokrosa „Zelta zirga” 
trasē.  

SACENSĪBU PROGRAMMA  
Norise Laiks/ plkst. Distance 

Dalībnieku ierašanās, 

reģistrācija, distances 

apskate un iesildīšanās 

10:00 -11:30  

Bērnu brauciens 11:30 300m-1500m 

Starts MARATONA 

distancei (V Elite, S 

Elite) 

52km (2 apļi) 

Starts PUSMARATONA 

distancei (S14, S21, S35, 

V14, V21, V30, V35, V50  

12.00 

26km (1 aplis) 

Apbalvošana  15:00  
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3. DALĪBNIEKI UN GRUPAS 

Dalībnieki startē atbilstošajās vecuma grupās. 

Sievietes: 

• S 14 no 2001. līdz 2004. dz.g.  

• S 21 no 1983. līdz 2000. dz.g.  

• S 35 1982. dz.g. un vecākas  

• S Elite no 1998. dz. g. un vecākas  

Vīrieši:  

• V 14 - 2001. līdz 2006. gadā dzimušie;  

• V 21 - 1988. līdz 2000. gadā dzimušie;  

• V 30 – 1983. līdz 1987. gada dzimušie; 

• V 35 - 1968. līdz 1982. gadā dzimušie;  

• V 50 - 1967. gadā dzimušie un vecāki.  

• V Elite - 2001. gadā dzimušie un vecāki.  

 

Bērnu sacensību dalībnieki startē atbilstošajās vecuma grupās: 

• B1 – 2011.g.dzim. un jaunāki  

• B2 – 2009. – 2010.g.dzimušie  

• B3 – 2007. – 2008.g.dzimušie  

• S 12 - 2005. - 2006. gadā dzimušās meitenes  

Katra grupa startē atsevišķi ar kopējo startu. 

Bērnu velokrosa dalībniekiem atļauts arī veikt distanci, stumjot velosipēdu pie 
rokas. 

4. PIETEIKŠANĀS 

• Iepriekšēja pieteikšanās internetā pēc adreses 
http://www.kegumanovads.lv/kegumamtb/ Onlain pieteikšanās beidzas 2. 
jūnijā plkst. 23:00. Iepriekš pieteiktiem dalībniekiem tiek veidots atsevišķs 
saraksts, kurā dalībnieks parakstās iepretīm savam vārdam, uzvārdam, 
tādejādi apliecinot, ka ir iepazines, piekrīt un ievēros šī Nolikuma 
noteikumus. Iepriekš pieteiktiem dalībniekiem parakstīšanās, nummura 
izsniegšana un dalības maksas veikšana notiek sacensību vietā no 10.00 -
12:00  
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• Pieteikšanās uz vietas sacensību dienā būs pa dārgāku samaksu (skatīt 5. 
punktu)!  

5. DALĪBAS MAKSA 

Grupa Piesakoties iepriekš 
Piesakoties sacensību 

dienā 

B1, B2, B3, S12 Bez maksas Bez maksas 

V 14, V21, V 30, V 35, V 

50, S 14, S 21, S 35, 

S V Elite 

10,-EUR 15,-EUR 

 
 

Dalības maksā ir iekļauts: 

• Sacensību numurs  

• Laika mērīšanas ierīce  

• Apkalpojošais personāls  

• Dzeramais ūdens, pirms starta, un finišā  

• Ēdināšana pēc brauciena  

• Automašīnu stāvvietas  

• Dušas pēc sacensībām  

• Velosipēdu mazgāšana  

6. TRASE UN DISTANČU GARUMI.  
• V 14, V21, V 30, V 35, V 50, S 14, S 21, S 35 - 1 aplis ~ 26km  

• S Elite, V Elite - 2 apļi ~ 52km  

• B1, B2, B3, S12 – 300m - 1500m precīza distances informācija uz vietas.  

 

Trase sastāv no asfaltētiem, grantētiem un meža ceļiem, kā arī meža taciņām, kas 
vietām ir tehniski sarežģītas.  



 4 

 

7. VĒRTĒŠANA 

Dalībnieki startē ar kopējo startu. Katrā no minētajām vecuma grupām uzvar 
sportists, kurš pirmais veicis distanci. Katrā vecuma grupā tiek apbalvoti pirmo trīs 
vietu ieguvēji ar kausiem un sponsoru balvām.  

Pirmie trīs finišējušie V Elites braucēji tiks apbalvoti ar sekojošām naudas 
prēmijām:  

1.vieta 2.vieta 3.vieta 

60,-EUR 40,-EUR 30,-EUR 

Pirmā finišējusī S Elites braucēja tiks apbalvota ar sekojošu naudas prēmiju: 

1.vieta* 

60,-EUR 

*Ja ir mazāk par 3 distanci pabeigušām dalībniecēm, tad balvās ir kausi un sponsoru 
balvas. 

 

8. STARTA VIETU KĀRTĪBA 

Dalībnieki starta vietas koridoros ieņem pēc pašvērtējuma: 

Koridors 
Plānotais laiks distancē 

(~52km) 

Plānotais laiks distancē 

(~26km) 

1. koridors  Līdz 2h20m Līdz 1h10m 

2. koridors No 2h21m līdz 3h00m No 1h 11m līdz 2h 

3. koridors  Ilgāk kā 3h  Ilgāk kā 2h 
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8. ĪPAŠI NOTEIKUMI. 
• Dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķiveres. Par to nelietošanu vai par 

neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts;  

• Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli pirms un 
pēc sacensībām, kā arī sacensību laikā, ko katrs dalībnieks apliecina ar savu 
parakstu;  

• Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām 
sacensību laikā;  

• Sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem, bet stingri ieteicams 
ar kalnu velosipēdiem;  

• Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts un ieskaitīts pēdējais 
finišēšanas laiks;  

• Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 15 minūtes;  

• Dalībnieka numuru jāpiestiprina velosipēda priekšā un to nedrīkst pašrocīgi 
izmainīt.  

10. DALĪBNIEKU APKALPOŠANA (SERVISS) 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta/finiša rajonā dežūrē neatliekamā 
medicīniskā palīdzība. 

Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti būs apskatāmi interneta mājas lapā 
http://www.kegumanovads.lv/kegumamtb 

11. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ. 
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 
2 dienas pirms sacensībām. Izmaiņas tiek publicētas mājas lapā ar adresi 
www.kegumanovads.lv/kegumamtb. Tuvāku informāciju par sacensībām var 
saņemt pa tālr. 2946 2639 Jānis, vai e – pastu: janis.prizevoits@inbox.lv 

12. PRETENZIJAS. 
Dalībnieku pretenzijas rakstveidā jāiesniedz sacensību sekretariātā 15 minūšu laikā 
pēc finiša vai sacensību rezultātu paziņošanas, atkarībā no tā, par ko ir pretenzija. 

Tiesnešu kolēģija izskata iesniegtās pretenzijas pēc iespējas ātrāk pēc pretenzijas 
saņemšanas. 

Tiesnešu kolēģija kopā ar organizatoriem izlemj jautājumus, kuri nav minēti 
sacensību nolikumā. 
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13. SACENSĪBU VADĪBA UN TIESĀŠANA. 
Sacensību galvenais tiesnesis:  

• Jānis Priževoits (tālr. +371 2946 2639; e-pasts: janis.prizevoits@inbox.lv)  

Organizatori 

Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs" 

Brīvības iela 155, Rīga,LV 1012, 

Tālr.: 67293517, Fakss: 67293518 

Sacensību mājas lapa: http://www.kegumanovads.lv/kegumamtb/ 

 


