SASKAŅOTS________________

APSTIPRINU:____________________

Viļānu novada priekšsēdētāja

Viļānu novada pašvaldības Sporta skolas

Jekaterina Ivanova

direktors Aleksejs Šlapakovs

Viļānu velotūre 2017
NOLIKUMS
1.Mērķis:
1. Veicināt Viļānu novada iedzīvotāju un viesu interesi par sporta aktivitātēm un
tūrismu.
2. Popularizēt velobraucienu kā aktīvu atpūtas līdzekli.
3. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.

2.Velobraucienu norise:
Velobrauciena 5 posmi notiks no 2017.gada maija līdz septembrim, katra mēneša 2.
sestdienā. Reģistrēšanās no plkst. 11.30 Viļānu pilsētas stadionā. Starts plkst. 12.00.
Dalībnieki var pievienoties velobraucienam arī tā laikā vai nebraukt maršrutu pilnībā,
pie reģistrēšanās informējot, kurā vietā tas notiks un aptuveni cikos.
Velobrauciena laikā būs vairākas atpūtas pauzes un tiks apmeklēti interesanti kultūras
un dabas objekti Viļānu, Varakļānu, Riebiņu un Rēzeknes novados.
Velobrauciena maršruts noteikts pa dažādas nozīmes, seguma un kvalitātes
koplietošanas ceļiem. Maršruta garumi posmos dažādi un vidējais posma garums ap

25km, kurš tiks izbraukts 3 - 4 stundās.

3.Velobrauciena vadība:
Braucienu organizē un vada: Viļānu novada Sporta skola, sadarbībā ar Viļānu
novada pašvaldību un Viļānu velobrauciena entuziastiem.
Informācijai: t.29422155 (Juris), t.28646465 (Aleksejs).

4.Velobrauciena dalībnieki:
Velobrauciens ir publisks pasākums, kurā var piedalīties ikviens interesents,
reģistrējoties starta vietā.
Velobraucienā piedalās Viļānu novada iedzīvotāji un viesi bez vecuma
ierobežojuma.
Bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem ar velosipēdu atļauts vest ar aizsprādzētu
aizsargķiveri, ja ir iekārtoti papildu sēdekļi un droši kāpšļi kāju atbalstam.
Bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt
aizsprādzētai aizsargķiverei un pasākumā drīkst piedalīties tikai pilngadīgas personas
pavadībā.
Velobrauciena dalībniekiem pašiem jāapzinās savas spējas un veselības stāvoklis
brauciena laikā. Vēlams – aizsargķivere, atstarojošā veste un atbilstošs apģērbs.

5.Velobrauciena nodrošinājums.
Dalībnieki braucienā piedalās ar savu inventāru – velosipēdu, apģērbu un ieteicams ar
aizsargķiveri.
Ieteicams līdzi ņemt pudeli ar dzeramo ūdeni, piemērotu ēdienu.

6.Velobrauciena drošība
Velobrauciena dalībnieki apņemas ievērot ceļu satiksmes noteikumus un personīgi
uzņemas visu atbildību: par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, par sava velosipēda
tehnisko stāvokli, par velobrauciena laikā lietotajiem aizsarglīdzekļiem, par savu veselību
un drošību uz ceļa.
Velobrauciena organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku veselības stāvokli,
velosipēdu tehnisko stāvokli un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. Organizatori tikai
informē dalībniekus par nepieciešamību ievērot ceļu satiksmes noteikumus un drošības
normas.
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti šī pasākuma organizēšanā, neatbild
par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un
materiāliem zaudējumiem šī pasākuma dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc
šiem pasākumiem, kā arī to laikā.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar velobrauciena nolikumu, jo tā nezināšana
neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, apliecinot to, ar savu parakstu
reģistrējoties.
Reģistrējoties braucienam, dalībnieks apliecina, ka neiebilst brauciena laikā
organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai publiskajos materiālos.

7.Vērtēšana
Velobrauciens nav sacensības, tā laikā netiek vērtēti dalībnieki.
Dalībnieki pēc katra posma saņem piemiņas balvu.
Brauciena noslēguma apbalvošana notiks 2018.gada janvārī Sporta vakarā, kur
aktīvākie brauciena dalībnieki tiks apbalvoti ar pārsteiguma balvām.

