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TERMINI UN SKAIDROJUMI
Aproce
Aproce ir izturīga materiāla lenta, kas nodrošina SI kartes atrašanos pie viena,
konkrēta komandas dalībnieka. Dalībnieks ir atbildīgs par šīs lentas
nostiprināšanu uz rokas tā, lai to nevarētu noņemt nebojājot. Aproci noņem
tikai finiša tiesnesis reģistrējot rezultātu.
Atzīmēšanās ierīce
Pie KP ir izvietotas atzīmēšanās ierīces, kurās jāievieto SI karte un jāsagaida
gaismas vai skaņas un gaismas signāls. Atzīmēšanās ierīce nodrošina
informācijas saglabāšanos par KP un SI kartes numuru, kā arī laiku, cikos
notikusi KP apmeklēšana. Dati tiek saglabāti gan dalībnieka SI kartē, gan KP
izvietotajās elektroniskajās kontroles ierīcēs.

Distances apraksts

Komandas kapteinis

Kontrolpunkts (KP)

Detalizēts sacensību maršruta apraksts ir uzdrukāts uz kartes vai izsniegts
kopā ar karšu komplektu. Distances aprakstā tiek atspoguļota informācija par
sacensību posmu secību, kontrolpunktu apmeklēšanas kārtību, kontrolpunktu
numerāciju, atrašanās vietu un nepieciešamo atzīmju skaitu. Distances
aprakstā var tikt norādīta papildu informācija, kas dalībniekiem jāievēro veicot
distanci.

Komandas pārstāvis, kam pirms sacensībām nepieciešamības gadījumā tiek
nosūtīta papildu organizatoriskā informācija. Tikai kapteinis ir tiesīgs iesniegt
sacensību organizatoriem pretenzijas un pārstāvēt komandas intereses citos
jautājumos.

Konkrēta vieta sacensību maršrutā, kurā ir izvietota Atzīmēšanās ierīce. Dabā
var tikt apzīmēta ar sarkanbaltu orientēšanās lukturi vai laminētu zīmi.
Distancē var būt izvietoti slēptie KP, kuri būs viegli pamanāmi, ja komanda
pārvietojas precīzi pa norādīto maršrutu.

Sacensību kontrollaiks

Laiks no sacensību starta brīža, līdz kuram komandai ir jāierodas un
jāatzīmējas Finiša KP. Pēc sacensību kontrollaika beigām, KP apmeklējumi
netiek ieskaitīti un tiek aprēķināts kavējuma sods.

Posma kontrollaiks

Laiks, pēc kura attiecīgajā posmā KP un speciālie uzdevumi var nebūt
pieejami.

SI karte

Speciālais uzdevums (SU)

SPORTident

SI karte ir elektronisks čips, kas ar Aproces palīdzību tiek piestiprināts pie katra
sacensību dalībnieka rokas un, veicot atzīmēšanos, ieraksta informāciju par KP
apmeklējumu un laiku.
Speciālais uzdevums ir Distances aprakstā minēts uzdevums, kas dalībniekam
ir jāveic aprakstītajā kārtībā (piemēram, rēķināšana, rāpšanās, lekšana,
laišanās pa virvēm un citi).

Starptautiski atzīta un sertificēta rezultātu fiksēšanas sistēma, kuru lieto, lai
fiksētu katra dalībnieka apmeklētos KP.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. xRace ir piedzīvojumu orientēšanās sacensības, kurās komandas, pārvietojoties ar kājām, velo un laivu, veic
distanci noteiktā secībā - orientējoties apmeklē kontrolpunktus un izpilda speciālos uzdevumus.
1.2. Seriāla xRace mērķis ir popularizēt piedzīvojumu sacensības Latvijā, celt to organizatorisko un tehnisko
līmeni, kā arī noteikt stiprākās komandas piedzīvojumu sportā.
1.3. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un
sacensību laikā, par to paziņojot lapā www.xrace.lv un/vai nosūtot informāciju uz Komandu kapteiņu e-pastu.
1.4. Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, aizturēt komandas distancē vai
arī apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar
drošības apdraudējumu sacensību dalībniekiem.
1.5. Sacensību ietvaros ir atļauta uzņēmuma vai organizācijas nosaukuma vai zīmola iekļaušana komandas
nosaukumā, uzlīmes uz velo, inventāra, dalībnieku apģērba atbilstoši šim nolikumam. Jebkura veida ar
organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes sacensībās un ar to saistītajos
pasākumos ir aizliegtas. Sods par šī punkta neievērošanu ir 700 EUR.

2. SACENSĪBU POSMI
2.1. Sacensību norises laiki un vietas:
 1.posms – 15.aprīlis – Jelgava
 2.posms – 3.jūnijs – Madona
 3.posms – 8.jūlijs – Valmiera
 4.posms – 19.-20.augusts – Rīga
 5.posms – 9.septembris – Talsi
 6.posms – 14.oktobris – Mārupes novads
2.2. Precīza sacensību centra vieta, distanču parametri un cita ar sacensību norisi saistīta informācija tiek
paziņota sacensību mājas lapā www.xrace.lv ne vēlāk kā 5 dienas pirms katra posma starta. Informāciju var
atrast, spiežot uz posma nosaukuma.
2.3. Sacensības organizē Piedzīvojumu sacensību apvienība. Kontaktinformācija: e-pasts: xrace@xrace.lv,
telefons: +37126680607. Rekvizīti: Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts:
LV77NDEA0000082636667, banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle.

3. KOMANDAS, DALĪBNIEKI UN DISTANCES
3.1. Komandas tiek iedalītas distancēs – Sporta, Tautas un Īsā. Distanču garumi un parametri:
Parametri

Sporta distance

Tautas distance

Īsā distance

5h

3-3,25h

1,5h

Ar kājām

15 km

8 km

3 km

Ar velo

50 km

25 km

10 km

Ar laivām

4 km

2 km

1 km

8 stundas

6 stundas

4 stundas

Uzvarētāja laiks

Sacensību kontrollaiks

3.2. Sporta un Tautas distancēs komandas sastāv no 3 dalībniekiem, bet Īsajā distancē no 2-4 dalībniekiem.
3.3. Tautas distancē komandas kvalificējas vienā no 3 grupām: M – vīriešu, W – sieviešu, X – jauktā. Sporta
distancē komandas kvalificējas vienā no 2 grupām: M – vīriešu, X – jauktā vai sieviešu sastāvā.
3.4. Vismaz vienam komandas dalībniekiem jābūt vecumā no 18 gadiem. Ar vecāku rakstisku atļauju sacensībās
drīkst piedalīties arī jaunāki.
3.5. Katrai komandai ir jābūt savam nosaukumam. Tas nedrīkst būt vienāds dažādu klašu un/vai grupu ietvaros.
Ja komandas nosaukums ir pretrunā vispārējiem ētikas principiem, sacensību organizatori patur tiesības
nereģistrēt komandas nosaukumu.
3.6. Katrā no sacensību posmiem var tikt mainīts komandas sastāvs, distance un grupa. Izmaiņas var veikt mājas
lapā līdz sacensību nedēļas trešdienai (ieskaitot) vai sacensību reģistrācijas formā reģistrācijas dienā.

4. PIETEIKŠANĀS
4.1.

DALĪBAS MAKSA UN PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

4.1.1.

Komandas sacensībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.xrace.lv.

4.1.2.

Dalības maksa tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās un dalības maksas apmaksas veikšanas laika pirms
sacensībām.
Dalības maksa vienam dalībniekam 1 posmam, EUR:

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

01.03.201726.03.2017

Agrā
(>21 diena)

Lētā
Standarta
Vēlā
(21-14 dienas) (14-7 dienas) (7-0 dienas)

DUO

8

10

12

15

18

Īsā distance (bērni līdz 12
gadiem)

6

8

9

10

13

Īsā distance

12

14

15

20

25

Tautas distance

22

24

27

32

40

Sporta distance

22

24

27

32

40

Uzņēmumu komanda - dalības
maksa par 3 dalībniekiem

120

125

130

140

-

Dalības maksā katrai komandai iekļautas sacensību kartes, Air+ SIAC SI karte katram dalībniekam, velo
mazgāšana pēc sacensībām, mantu glabātuve, barošanas punkts distancē, dzērieni finišā, iespēja
nomazgāties dušā, medicīniskā palīdzība, balvas sacensību uzvarētājiem, rezultātu uzskaite,
nepieciešamais ekipējums laivu posma veikšanai un speciālajiem uzdevumiem.
Uzņēmumu komandas un/vai juridiskas personas, kuru uzņēmuma/produkta/pakalpojuma nosaukums
vai daļa no nosaukuma ir iekļauta komandas nosaukumā kvalificējas kā Uzņēmuma klases komandas un
uz tām papildu attiecas Nolikuma 9.punkts.
Sacensību dienā komanda reģistratūrā saņem starta paku ar numuru komplektu, SI kartēm, aprocēm,
pasūtīto īres inventāru. Saņemot inventāru, Komandas kapteinis un pārējie komandas dalībnieki
parakstās par tā saņemšanu un uzņemas turpmāko atbildību un riskus par tā saglabāšanu un nodošanu
pēc finiša.
Ja komanda nepiedalās vai neierodas uz sacensībām vai sacensības tiek atceltas nepārvaramas varas dēļ,
tad dalības maksa netiek atgriezta un nevar tikt pārcelta.

5. SACENSĪBU NORISE
5.1.

DISTANCES VEIKŠANA

5.1.1.

Sacensību norises informācija un grafiks katram sacensību posmam tiek publicēts mājas lapā vismaz 5
dienas pirms sacensībām.
Distance uz kartes ir sadalīta uzdevumos, kas jāveic norādītajā secībā. Veicot distanci, komanda var
dalīties, ja vien uzdevumā nav norādīts citāds tā veikšanas veids. Kartē var tikt uzrādīta specifiska
atsevišķu posmu veikšanas kārtība, piemēram, kā posms veicams ar laivām. Pagājušo sacensību kartes
pieejamas mājas lapas sadaļā “Kartes”.
Distancē iespējami veloleģendas posmi, veloshēmu posmi vai specialie uzdevumi, piemēram, virvju
uzdevums. Veloleģendā grafiski tiek attēlots veicamā maršruta virziens un attālums. KP atrodas
norādītajā maršrutā, bet nav attēloti kartē. Sarkanais punkts ir atrašanās vieta kartē un bulta ir virziens,
kurā jāveic kustība. Blakus norādīts attālums, cik tālu jābrauc līdz nākamajam krustojumam.
Katrai komandai tiek izsniegti karšu komplekti. Kartes ir mitrumizturīgas, bet sacensību dalībnieki paši ir
atbildīgi par kartes saglabāšanu mitruma apstākļos.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

DALĪBNIEKU PIENĀKUMI SACENSĪBĀS

Par šo pienākumu neizpildi komandai var tikt atņemti punkti
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Nodrošināt, lai sacensību numurs visā sacensību laikā būtu redzami piestiprināts priekšpusē pie apģērba,
piemēram, uz krūtīm, vēdera vai kājas, un velo numurs piestiprināts pie velo stūres. Dalībnieka numurs
var būt aizsegts ar peldvesti laivu un peldēšanas posmos. Sods par startēšanu bez numura/numurkrekla
– 5 punkti.
Pirms starta dalībniekiem obligāti ar aproci pie rokas jāpiestiprina SI karte tādā veidā, ka, nebojājot
stiprinājumu, to nevar noņemt un rūpēties par to, lai SI karte netiktu bojāta un norauta no rokas līdz
finišam, kur to noņemt drīkst sacensību tiesnesis.
Nolikumā minētajam obligātajam ekipējumam komandai ir jābūt līdzi visā distances laikā, izņemot peldot
un posmos, kur komandas dalībnieki distanci drīkst veikt atsevišķi. Sacensību tiesnešiem ir tiesības
ekipējumu pārbaudīt jebkurā laikā un vietā, tai skaitā laižot starta koridorā. Velosipēds un ar to saistītais
ekipējums ir obligāts tikai velo posmos, ja Distances aprakstā nav norādīts citādāk. Par savu mantu un
velosipēdu drošību sacensību dalībnieki ir atbildīgi paši.

5.2.4.

5.2.7.

Pēc laivu posma glābšanas veste un airi jāatstāj laivā, un laiva jānovieto sacensību tiesneša vai Distances
aprakstā norādītajā vietā.
Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums vai citu iemeslu dēļ tas nespēj turpināt distanci,
Komandas kapteinim ir jāsazinās ar tiesnešiem un jāsaskaņo turpmākā darbība.
Pēc komandas finiša vai izstāšanās dalībniekiem ir jānodod sacensību organizatoriem SI karte un cits
ekipējums, ja tāds ir izmantots. Ekipējuma nodošanas brīdī dalībniekam ir jāpārliecinās par to, ka
ekipējuma saņemšanas tiesnesis ir atzīmējis visu nodoto ekipējumu. Par nenodoto iznomāto ekipējumu
dalībniekam ir jāmaksā sods atbilstoši šim Nolikumam.
Rūpēties par to, lai, pārvietojot laivu, tā netiktu bojāta (nevilkt pa zemi, gar kokiem, u.tml.).

5.3.

DALĪBNIEKIEM SACENSĪBĀS AIZLIEGTS

5.2.5.
5.2.6.

Par šo aizliegumu pārkāpumu komandai var tikt piešķirta diskvalifikācija vai atņemti punkti
5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

Šķērsot sējumus, viensētu pagalmus, aizliegtās teritorijas (speciāli marķētās vietas distancē, kartē un
sacensību centrā), kā arī pārkāpt privāto teritoriju aizliegumus un, veicot laivu posmu, šķērsot laivu posma
speciālo marķējumu.
Izmantot motorizētus transporta rīkus vai jebkādu palīdzību no malas, izņemot gadījumus, kad ir
nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība vai tas norādīts distances aprakstā.
Pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, tai skaitā pārvietoties ar velosipēdu ar neaizsprādzētu ķiveri vai bez
tās.
Nesniegt Sacensību komandām pirmo neatliekamo palīdzību pēc to pieprasījuma.
Startēt ar nepiestiprinātu SI karti.
Pārkāpt sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumus.

6. REZULTĀTI UN LAIKA KONTROLE
6.1. Dalībniekiem obligāti ir jāsazinās ar galveno tiesnesi gadījumos, kad KP vietā nav atrodama SI stacija vai KP
ir bojāts, tai skaitā, ja atzīmējoties KP, neatskan signāls vai nemirgo sarkanais atzīmēšanās signāls, citādi
komandai KP netiek ieskaitīts.
6.2. Posmos, kas jāveic noteiktā pavēles kārtībā, nākamajā KP drīkst atzīmēties tikai tad, kad ir veikts
nepieciešamo atzīmju skaits iepriekšējā KP.
6.3. Komandas rezultāts tiek noteikts pēc komandas saņemto punktu skaita distancē, kā arī distancē pavadītā
laika. Pēc kontrollaika apmeklētie kontrolpunkti netiek ieskaitīti. Sacensību posmā uzvar komanda, kas
savākusi visvairāk punktu īsākā laikā.
6.4. Komandas distancē vāc punktus gan ar atzīmēm, gan par pareizi izpildītiem uzdevumiem, kas tiek piešķirti
finišā pēc rezultāta apkopošanas.
6.5. Komandām, kam finišā no distancē maksimālo iegūstamo punktu skaita pietrūkst ne vairāk kā 3 punkti, par
katru trūkstošo punktu komandas finiša laikam tiek pieskaitītas 10 minūtes, bet trūkstošie punkti tiek
kompensēti līdz maksimālam punktu skaitam, tādējādi saglabājot pozīciju starp līderkomandām.
Komandām, kam finišā iztrūkst vairāk par 3 punktiem, tiek kompensēti tikai 3 punkti, par katru no 3
trūkstošajiem punktiem komandas finiša laikam pieskaitot 10 minūtes.
6.6. Atbilstoši iegūtajai vietai, komanda savas distances un grupas ietvaros izcīna kopvērtējuma ieskaites
punktus: 1.vieta – 300 punktus, 2.vieta – 296 punktus, 3.vieta – 293 punktus, 4.vieta – 291 punktu, 5.vieta 289 punktus, 6.vieta – 287 punktus, 7.vieta – 286 punktus, 8.vieta– 285 punktus, 9.vieta– 284 punktus,
10.vieta – 283 punktus utt.
6.7. Sacensību kopvērtējums tiek aprēķināts tām komandām, kurām ir ieskaitīts rezultāts 5 sezonas posmos,
ņemot vērā 4 labāko posmu rezultātus. Ja punktu skaits ir vienāds, uzvar komanda, kas šajos 4 posmos
ieguvusi augstākas vietas, pēc tam tiek ņemta vērā posmu prioritāte šādā secībā #3, #4, #5, #6, #2, #1.
6.8. Apstiprinātie sacensību rezultāti tiek publicēti sacensību mājas lapā www.xrace.lv ne vēlāk kā 3 dienu laikā
pēc sacensībām.
6.9. Par katru pārrautu SI kartes aproci komandai tiek atņemti 5 punkti, kas tiek atskaitīti no komandas savākto
punktu skaita.
6.10.
Par katru nokavētu minūti pēc Sacensību kontrollaika komandai tiek noņemts 1 punkts. Ja komanda
finišē vairāk kā 30 minūtes pēc Sacensību kontrollaika, komandas rezultāts netiek ieskaitīts.
6.11. Par šī Nolikuma punkta 5.2. pienākumu neizpildi komandai var tikt atskaitīti punkti. Par šī Nolikuma punkta
5.3. minēto aizliegumu pārkāpumiem komandai var tikt atskaitīti punkti vai piešķirta diskvalifikācija. Ja
komandas dalībnieki vairākkārtēji pārkāpj sacensību noteikumus, tad pēc sacensību tiesnešu ieskatiem
komanda var tikt diskvalificēta no visiem sacensību posmiem. Diskvalifikācijas gadījumā dalības maksa
netiek atgriezta.
6.12. Protesti iesniedzami rakstveidā 1 dienas laikā pēc sacensībām, iemaksājot 30 EUR drošības naudu. Tā tiks
atdota, ja protests tiks apmierināts. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un
izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā tiesneša lēmums ir
galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs. Ņemot vērā piedzīvojumu sacensību specifiku un

komplekso rezultātu apkopošanu, pēc citu komandu iesniegto protestu izskatīšanas ir iespējama
apbalvojamo komandu maiņa un balvu pārdale.
6.13. Pēc tiesnešu ieskatiem, punkti var tikt atņemti vai diskvalifikācija var tikt piešķirta arī par citiem nolikumā
neminētiem pārkāpumiem, kuri pēc tiesnešu vērtējuma ir radījuši priekšrocības, traucējumus vai draudus
attiecībā pret citiem dalībniekiem. Piemēram, distancē pazaudēts obligātais ekipējums, KP pārvietošana vai
bojāšana u.tml.
6.14. Protestus un strīdus izskata un lēmumu pieņem kolēģija 3 (trīs) tiesnešu sastāvā.

7. APBALVOŠANA
7.1. Tautas distancē katrā sacensību seriāla posmā ar balvām tiek apbalvotas pirmās sešas sieviešu, vīriešu un
jaukto grupu komandas.
7.2. Sporta distancē katrā sacensību seriāla posmā ar balvām tiek apbalvotas pirmās sešas vīriešu un jaukto grupu
komandas.
7.3. Īsajā distancē katrā posmā tiek apbalvotas pirmās trīs komandas Ģimeņu grupā, kurās startē vismaz viens
bērns 12 gadu vecumā vai jaunāks, un pirmās 3 komandas Draugu grupā neatkarīgi no komandas sastāva.
7.4. Uzņēmumu klasē katrā posmā tiek apbalvotas pirmās trīs komandas Tautas distancē un pirmās trīs
komandas Sporta distancē, neatkarīgi no grupas, kurā komanda startē.
7.5. Sezonas kopvērtējumā tiek apbalvotas pirmās sešas komandas Tautas distances sieviešu, vīriešu un jauktajās
grupās un Sporta distances vīriešu un jauktajās grupās.
7.6. Sezonas kopvērtējumā tiek apbalvotas Uzņēmumu klases trīs labākās komandas Sporta un Tautas distancēs,
neatkarīgi no grupas, kurā komanda startē.
7.7. Sezonas kopvērtējums Īsajā distancē netiek aprēķināts un apbalvots.

8. INVENTĀRS
8.1.

OBLIGĀTAIS INVENTĀRS

8.1.1.

Sacensību tiesnesis var noteikt komandas, kurām papildu obligātais inventārs ir Organizatora
nodrošināta GPS iekārta. Tādā gadījumā komandai GPS iekārta obligāti jāņem līdzi distancē. Ja iekārta
netiek paņemta, komandai tiek noņemts 1 punkts.
Obligātais inventārs posmos, kas norisinās pa dienu: velosipēds, veloķivere, uzlādēts un ieslēgts mobilais
viedtelefons ar QR koda lasīšanas aplikāciju.
Obligātais papildu inventārs posmos, kas norisinās pa nakti: velosipēda aizmugurējā sarkanā
lampa/mirkšķis, pieres lukturis, atstarotājs uz drēbēm vai somas.
Cits obligātais un ieteicamais ekipējums, kas ir nepieciešams un var palīdzēt distances veikšanai, var tikt
paziņots Komandu kapteiņiem uz viņu norādīto e-pastu vai mājas lapā ne vēlāk kā 3 dienas pirms attiecīgā
sacensību posma.

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

8.2.

IETEICAMAIS INVENTĀRS, KAS PALĪDZĒS VEIKT DISTANCI

8.2.1.
8.2.2.

Ieteicamais inventārs, kas palīdzes veikt distanci: velo planšete, ūdensdrošs iepakojums telefonam, velo
saslēgs, ar ko saslēgt velosipēdus, velodators ar 10m vienībām, rezerves velo kamera, remontkomplekts.
Katram dalībniekam ieteicamais inventārs, kas palīdzēs veikt distanci: kompass ar grādu iedaļām,
pulkstenis, lineāls, ūdensizturīgs rakstāmais, velo cimdi, sporta dzēriens, enerģētiska pārtika, pirmās
palīdzības komplekts – pārsienamais materiāls un pretsāpju līdzekļi.

8.3.

ORGANIZATORU NODROŠINĀTAIS INVENTĀRS

8.3.1.

Katram dalībniekam nodrošinātais inventārs: SI karte, aproce SI kartes nostiprināšanai, dalībnieka
numurs vai numurkrekls, velonumurs, sacensību karte, glābšanas veste (tikai laivu vai speciālajam
posmam), inventārs speciālo uzdevumu veikšanai. Uz komandu nodrošinātais inventārs: laiva un airi laivu
posma veikšanai.

8.4.

INVENTĀRA NOMA

8.4.1.

Nomas inventāru organizatori garantē tikai tiem dalībniekiem, kuri to būs rezervējuši, aizpildot
pieteikumu sacensību mājas lapā.
Inventāra nomas cenas:

GPS – 5 EUR

Kompass – 3 EUR

Velo ķivere – 3 EUR

Velo planšete – 7 EUR
Dalībniekam ir pienākums saudzīgi izturēties pret īres inventāru un nodot to organizatoriem nebojātu. Ja
īres inventārs distancē tiek bojāts vai pazaudēts, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies
zaudējumi šādā apmērā:

8.4.2.

8.4.3.








8.4.4.

SI karte (pazaudēta vai salauzta) – 40 EUR
GPS raidītājs – 80 EUR
Kompass – 20 EUR
Velo ķivere – 20 EUR
Velo planšete – 60 EUR, aprakstīta velo planšete – 15 EUR
Glābšanas veste – 25 EUR
Par citu bojāto un/vai pazaudēto organizatora ekipējumu dalībniekam ir pienākums segt radušos
zaudējumus atbilstoši ekipējuma vērtībai.
Dalībniekam zaudējumi ir jāsedz trīs darba dienu laikā pēc sacensību posma beigām neatkarīgi no tā, vai
komanda finišēja, pārskaitot naudu uz organizatoru bankas kontu vai skaidrā naudā.

9. UZŅĒMUMU KLASE
9.1. Uzņēmumu klasē ir paredzētas sacensības par atsevišķu balvu starp komandām, kuras pārstāv uzņēmumus
vai organizācijas. Uz Uzņēmumu klasi attiecas visi šajā nolikumā minētie punkti, ja vien šajā punktā un
apakšpunktos nav minēts citādāk.
9.2. Uzņēmumu klasē komandas izcīna atsevišķus ieskaites punktus atkarībā no iegūtās vietas Uzņēmumu klases
ietvaros.
9.3. Uzņēmumu klases komanda Tautas distancē var būt jauktā, sieviešu vai vīriešu sastāvā, bet Sporta distancē
var startēt vīriešu grupā vai jauktajā, kur ietilpst jauktās un sieviešu komandas.
9.4. Uzņēmumu klases posma kopvērtējuma pirmo trīs vietu komandas (gan sporta, gan tautas distancēs),
neatkarīgi no grupas tiek apbalvotas ar atsevišķām sacensību seriāla balvām. Uzņēmumu klases komandas
rezultāts tiek ieskaitīts kopējā seriāla rezultātu kopvērtējumā atbilstoši distancei un grupai, kurā komanda ir
startējusi.
9.5. Komandas dalības maksa ir noteikta nolikuma 4.1. punktā. Uzņēmumu klases dalības maksā papildu tiek
iekļauts:

Siltas pusdienas finišā katram dalībniekam;

Numurkrekli ar uzņēmuma logo vai nosaukumu (paliek komandas īpašumā);

Atsevišķas posmu un kopvērtējuma balvas;

Uzņēmuma logo un saite komandu sarakstā uz uzņēmuma norādīto mājas lapu;

Piemiņas fotorāmis ar sezonas labāko bilžu kolāžu.

10. ĪSĀ DISTANCE
10.1. Īsā distance ir saīsināta un vienkāršota distance, kas dod iespēju ikvienam interesentam – ģimenēm,
bērniem, iesācējiem - iepazīties ar piedzīvojumu sacensību elementiem. Uz Īso distanci attiecas visi šajā
nolikumā minētie punkti, ja vien šajā apakšpunktā nav minēts citādāk.
10.2. Vecāku pavadībā Īsajā distancē var piedalīties bērni bez vecuma ierobežojuma. Vecāki uzņemas visu
atbildību, novērtē savas un bērnu spējas veikt distanci.
10.3. Īsās distances komanda sastāv no 2 - 4 dalībniekiem jebkādā sastāvā – jauktā, sieviešu vai vīriešu.
10.4. Dalības maksā katrai komandai iekļautas sacensību kartes katram dalībniekam, Air+ SIAC SI karte katram
dalībniekam, velo mazgāšana pēc sacensībām, mantu glabātuve, barošanas punkts distancē, dzērieni
finišā, iespēja nomazgāties dušā, medicīniskā palīdzība, balvas sacensību uzvarētājiem, rezultātu uzskaite,
nepieciešamais ekipējums laivu posma veikšanai un speciālajiem uzdevumiem.
10.5. Īsajā distancē tiek apbalvotas pirmās trīs komandas Ģimeņu grupā un pirmās trīs komandas Draugu grupā,
neatkarīgi no komandas sastāva.
10.6. Ģimeņu grupai kvalificējas komandas, kuru sastāvā startē vismaz viens bērns, kura vecums ir 12 vai mazāk
gadi. Īsās distances komandām kopvērtējums netiek aprēķināts.

