Noķer saulrietu
Nolikums
Tūrisma velo brauciens “Noķer saulrietu” rīko biedrība “Selonia Velo”, sadarbībā ar Jēkabpils
sporta centru.

1.

Mērķis un uzdevumi

1.1.

Sekmēt riteņbraukšanas attīstību Jēkabpils novadā.

1.2.

Veicināt iedzīvotāju sportisko aktivitāti, popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā
visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.

2.

Laiks un norises vieta

2.1.

Tūrisma velo brauciens notiks 2021. gada 20. augustā plkst. 19:00, starts no
Jēkabpils sporta halles galvenās ieejas.

2.2.

Informācija par precīzu brauciena maršrutu Gints Grinbergs, tālr. +371 22336677,
E-pasts: info@selonia.lv

3.

Reģistrācija

3.1.

Iepriekšēja pieteikšanās aizpildot anketu https://forms.gle/CPBiQojdKuxUrkfr9
(pieteikšanās līdz 19.08), vai sazinoties ar Jēkabpils sporta centra sporta organizatori
Daci Zariņu, tel.: 29252028, e-pasts – dace.zarina@jekabpilssc.lv.

4.

Brauciena programma
18:45 Pulcēšanās pie Jēkabpils Sporta halles
19:00 Starts no Jēkabpils Sporta halles (aptuvenais attālums 17km)
20:30 Ierodamies skatu tornī (Dobarkalns), Salas pagastā.
20:51 Vērojam saulrietu
21:30 Ceļš atpakaļ uz Jēkabpils sporta halli.

5.

Noteikumi

5.1.

Braucienā var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas
iemaņām.

5.2.

Braucienā atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem, kurš ir aprīkots ar
atstarojušajiem elementiem (ieteicams, priekšējais un aizmugurējais lukturis).
Velosipēdiem jābūt labā tehniskajā stāvoklī.

5.3.

Visiem dalībniekiem ir obligātas aizsargķiveres un atstarojoša veste. Visa
distance ir jāveic ar galvā uzliktu un aizsprādzētu aizsargķiveri un uzvilktu
atstarojošo vesti.

5.4.

Katrs dalībnieks, piedaloties braucienā apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par
savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību distances
veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.

5.5.

Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti pasākuma organizēšanā, neatbild par
jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai
materiāliem zaudējumiem pasākuma dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc
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pasākuma, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm,
kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem pasākumā.
5.6.

Apstiprinot savu dalību pasākumā 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.

5.7.

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

5.8.

Pasākuma norises vietā ikvienai personai jāievēro distancēšanos un jābūt sociāli
atbildīgai.

7.

Dalības maksa

7.1.

Dalības maksa- bezmaksas.

8.

Informācija

8.1.

Aicinām būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci. Lūgums ikvienu
izvērtēt savu veselības stāvokli pirms došanās uz pasākumu. Atgādinām, ka Covid-19
ierobežojumi un drošības sadzīves principi turpinās!
Pasākumā tiks fotografētas un filmētas, iegūtais materiāls tiks izmantots pasākumu
organizatoru vajadzībām un publicitātes nodrošināšanai.

8.2.

Kontakti:
Gints Grinbergs, tālr. +371 22336677
E-pasts: info@selonia.lv
Pasākuma mājas lapa: https://www.selonia.lv/
FB: https://www.facebook.com/SeloniaVelo
Rekvizīti:

Biedrība “Selonia velo”
Reģ. Nr. 40008202143
Bankas konts: LV06HABA0551041381855, "SWEDBANK" AS
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