
 
 

 
 

 

 

 VELO ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBU 

XRACE VELO 

 
 

NOLIKUMS 
 

 

 

 

Rīga, 2011 
 

Atjaunots 27.09.2011 

 

 



xRace velo nolikums 

   2 

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. Bez uzliktas aproces dalībnieki netiek pielaisti pie 
sacensību starta. 

Atzīmēšanās ierīce 

 

Pie KP ir izvietotas atzīmēšanās ierīces, kurās jāievieto SI karte 
un jāsagaida gaisma vai skaņas un gaismas signāls. Ja 
atzīmējoties signāls neskan, bet ir bijis gaismas signāls, atzīme ir 
veikta. Ja nav ne skaņas, ne gaismas signāla, tad pa telefonu 
jāsazinās ar organizatoriem un jāturpina distance. Atzīmēšanās 
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. 

Dalībnieka numurs 

 

Katrai komandai tiek piešķirti 3 velo numuri, kas jānostiprina 
velosipēda priekšā pie katra komandas velosipēda. 

 

Distances apraksts 

 

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 papildus informācija, kas dalībniekiem 
jāievēro veicot distanci.   

Komandas kapteinis 

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

Kontrolpunkts 
(KP) 

Konkrēta vieta sacensību maršrutā, kas dabā tiek apzīmēta ar 
sarkanbaltu orientēšanās lukturi vai laminētu A4 vai A5 formāta 
zīmi, bet kartē - ar sarkanu aplīti. 

Sacensību kontrollaiks 
Laiks no starta brīža, līdz kuram komanda var piedalīties 
distances veikšanā. Pēc Sacensību kontrollaika beigām, KP 
apmeklējumi netiek ieskaitīti un tiek aprēķināts soda punkti.  

SI karte  SI karte ir elektronisks čips, kas ar speciālas aproces palīdzību 
tiek piestiprināts pie katra sacensību dalībnieka rokas un, veicot 
atzīmēšanos, ieraksta informāciju par KP apmeklējuma laiku. 

SPORTident 
Atzīmēšanās sistēma, kuru lieto, lai atpazītu katra dalībnieka 
sacensību laikā apmeklētos KP.  
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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. xRace velo ir velo orientēšanās sacensības kurā komanda trīs cilvēku sastāvā, pārvietojoties ar velo, veic noteiktu 

distanci apmeklējot kontrolpunktus (KP).  
1.2. xRace velo mērķis ir popularizēt velo orientēšanās sacensības Latvijā, celt to organizatorisko un tehnisko līmeni, 

kā arī noteikt stiprākās komandas. 
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 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 atļauts 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 – 500 Ls.  

1.6. Sacensību organizācijas rekvizīti un kontaktinformācija ir pieejama mājas lapā www.xrace.lv.  

2. KOMANDAS 
2.1. Vismaz vienam komandas dalībniekiem jābūt vecumā no 18 gadiem. Ar vecāku rakstisku atļauju sacensībās 

drīkst piedalīties no 14 gadu vecuma. Rakstiska vecāku atļauja ir jāiesniedz reģistrējoties sacensību dienā. 
2.2. Komanda sastāv no 3 dalībniekiem, kvalificējoties vienā no 3 grupām: M – vīriešu, W – sieviešu, X – jauktā 

(komandā piedalās abu dzimumu pārstāvji, jebkādā kombinācijā). 
2.3. Katrai komandai ir jābūt savam nosaukumam. Tas nedrīkst būt vienāds dažādu grupu ietvaros. Ja komandas 

nosaukums ir pretrunā vispārējiem ētikas principiem, sacensību organizatori patur tiesības nereģistrēt 
komandas nosaukumu, par to paziņojot uz e-pastu Komandas kapteinim.  

2.4. Komanda var mainīt grupu. Līdz posma pieteikšanās beigām, komandas kapteinis, autorizējoties www.xrace.lv 
mājas lapā, var veikt visas izmaiņas, kas saistītas ar komandas sastāvu un īres inventāru. Pēc pieteikšanās beigām 
izmaiņas var veikt sacensību reģistrācijas formā, kuru Komandas kapteinis saņem sacensību dienā.  

3. SACENSĪBU DISTANCE UN DISCIPLĪNAS 
3.1. xRace velo ir velo orientēšanās sacensības, kur 4h laikā ir jāapmeklē pēc iespējas vairāk KP izvēles secībā saskaņā 

ar Distances aprakstu. Informācija par distances veikšanu ir norādīta Distances aprakstā. 

3.2. Maksimālais attālums  starp KP pa optimālo ceļu ir ~45km.  

3.3. Precīza sacensību centra vieta, distanču parametri un cita ar sacensību norisi saistīta informācija tiks paziņota 
sacensību mājas lapā www.xrace.lv vienu nedēļu pirms sacensību starta. 

 

Attēls Nr.1. – Sacensību kartes un distances apraksta paraugs 
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3.3.1. Katrai komandai tiek izsniegti trīs karšu komplekti. Kartes ir aizsargātas pret mitrumu, tomēr sacensību 
dalībnieki paši ir atbildīgi par kartes saglabāšanu mitruma apstākļos. 

3.3.2. Kartes platums 27cm - izmērs pielāgots Miry PRO WR11 veloplanšetes izmēram. 

4. SACENSĪBU NORISE 

4.1. SACENSĪBU GRAFIKS 

09:00 – 10:30 Dalībnieku reģistrācija 11:00 – Starts  

10:30 – Kapteiņu sanāksme  15:00 – Finišs 

10:00 – Starta koridora atvēršana 15:30 – Finiša slēgšana 

10:45 – Tiek izsniegtas kartes 16:00 – Apbalvošana 

 
Laiki noradīti informatīvi. Sacensības gala grafiks var atšķirties. Precīzs sacensību grafiks tiek publicēts 
sacensību mājas lapā vismaz 5 dienas pirms sacensībām.  

4.2. REĢISTRĀCIJA 

4.2.1. Ierodoties sacensību centrā, komandas kapteinis saņem reģistrācijas anketu, kura ir jāparaksta un kapteinim 
jānodod reģistrācijas tiesnesim. Nododot parakstītu reģistrācijas formu, komanda saņems velo numurus, SI 
kartes, aproces, pasūtīto īres inventāru. Saņemot inventāru komandas kapteinis parakstās par tā saņemšanu 
un uzņemas turpmāko atbildību un riskus par tā saglabāšanu un nodošanu pēc finiša. 

4.2.2. Parakstot reģistrācijas formu, katrs dalībnieks uzņemas atbildību par savu spēju novērtēšanu un lēmuma 
pieņemšanu distancē, kā arī apņemas necelt pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē gūtajām 
traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku 
vaina.  

4.2.3. Komandu kapteiņiem ir pienākums iepazīties ar pirmsstarta informāciju, kas ir publicēta mājas lapā un nodot 
to savas komandas dalībniekiem. Pirmsstarta informācija var tikt nodota arī kopā ar reģistrācijas anketu. 

4.2.4. Dalībniekiem ir saistoši galvenā tiesneša norādījumi, kas tiek paziņoti Komandu kapteiņu sanāksmē pirms 
sacensību posmu starta. 

4.3. DALĪBNIEKU PIENĀKUMI SACENSĪBĀS: 

4.3.1. Jāievēro godīgas spēles („Fair play”) principi, gan distances veikšanā gan ekipējuma un citu līdzekļu 
izmantošanā.  

4.3.2. Jāievēro Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumi, jāseko sacensību tiesnešu un organizatoru 
norādījumiem un jāievēro speciāli marķētās vietas distancē un sacensību centrā.  

4.3.3. Velo numuram jābūt piestiprinātam pie velo stūres. 
4.3.4. Sacensību dalībniekiem, pārvietojoties ar velosipēdu, galvā ir jābūt uzvilktai un aizsprādzētai ķiverei; 
4.3.5. Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums, vai citu iemeslu dēļ tas nespēj turpināt distanci, 

komandai ir iespējams pabeigt sacensības divatā. Šādā gadījumā Komandas kapteinim ir jāsazinās ar 
tiesnešiem un jāsaskaņo turpmākā darbība. Ja komandai tiek atļauts turpināt sacensības, tad rezultātu 
aprēķina, vadoties pēc šī nolikuma sodu piešķiršanas kārtības; 

4.3.6. Pēc komandas finiša vai izstāšanās dalībniekiem ir jānodod sacensību organizatoriem īrētā 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; 

4.3.7. Pārvietojoties sacensībās, komandai ir jābūt līdzi obligātajam ekipējumam visas distances laikā.  
4.3.8. Jāsniedz citām Sacensību komandām pirmo neatliekamo palīdzību, pēc to pieprasījuma. 
4.3.9. Jāsazinās ar galveno tiesnesi gadījumos, kad KP vietā nav atrodama SI stacija, vai KP ir bojāts. 

4.4. DALĪBNIEKIEM SACENSĪBĀS AIZLIEGTS: 

4.4.1. Šķērsot sējumus, viensētu pagalmus, aizliegtās teritorijas, kā arī ir pienākums ievērot privāto teritoriju 
aizliegumus;  

4.4.2. Izmantot jebkādu palīdzību no malas, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība 
vai tas norādīts distances aprakstā; 

4.4.3. Izmantot jebkādus elektroniskos navigācijas līdzekļus, organizatoru neizsniegtas kartes, motorizētus 
transporta rīkus; 

4.4.4. Izmantot mobilos telefonus un tā funkcijas. Izņēmums ir ārkārtas zvani uz tiesnešu tālruni (apmaldīšanās, 
nestrādājošs vai pazudis KP, medicīniskā palīdzība, pārrauta aproce, distances veikšana divatā utml.) vai 112; 

4.4.5. Atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.  
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4.5. LAIKA KONTROLE UN ATZĪMĒŠANĀS. 

4.5.1. Sacensībās tiks izmantota SPORTident (SI6 vai SI9) elektroniskā atzīmēšanās sistēma un SI6 vai SI9 versiju 
SportIdent kartes, kuras Dalībnieki izmanto, lai atzīmētos distances KP. Papildus informācija par atzīmēšanos 
ir norādīta Distances aprakstā. 

4.5.2. Izmantojot SI kartes, komandas dalībniekiem ir nepieciešams:  
 pirms sacensību starta, stingri piestiprināt SI karti pie rokas 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 
noņem sacensību tiesnesis;  

 startēt ar pareizi aktivizētu SI karti t.i.pirms starta ievietot to ierīcē “CLEAR” un sagaidīt signālu, kas 
liecina par SI kartes aktivizēšanu. Ierīces „CLEAR” atrodas pie reģistrācijas. Tas attiecas tikai uz 
dalībniekiem, kas izmanto personīgās SI kartes. Īrētas SI kartes jau būs pareizi aktivizētas; 

 ierasties starta zonā vismaz 10 minūtes pirms starta un ļaut sacensību tiesnešiem pārbaudīt, vai SI 
kartes ir atbilstoši piestiprinātas. Par startēšanu ar nepiestiprinātu SI karti dalībniekam var tikt 
piemērota diskvalifikācija vai cits sods pēc galvenā tiesneša ieskatiem. 

4.5.3. Ja atzīmējoties KP, neatskan signāls vai nemirgo sarkanais atzīmēšanās signāls, pa telefonu jāsazinās ar 
organizatoriem un jāturpina distance; 

4.5.4. Komandas laiks finišā tiek fiksēts pēc pēdējās dalībnieka atzīmes finiša KP. Pēc atzīmes finiša KP, jādodas uz 
SI kartes nolasīšanu pie finiša tiesnešiem. SI karti atvienot no rokas drīkst tikai finiša tiesnesis. Pretējā 
gadījumā rezultāts netiek ieskaitīts. 

5. REZULTĀTI UN APBALVOŠANA  

5.1. SODI  

5.1.1. Par katru pilnu nokavētu minūti pēc Sacensības kontrollaika komanda saņem 2 soda punktus, kas tiek 
atskaitīti no komandas savākto punktu skaita. Ja komanda finišē ar nokavējumu vairāk par 30 minūtēm pēc 
Sacensības kontrollaika, komandas rezultāts ir 0 punkti. 

5.1.2. Par katru pārrautu SI kartes saiti, komanda saņem 5 soda punktus, kas tiek atskaitīti no komandas savākto 
punktu skaita. 

5.1.3. Komanda tiek diskvalificēta, ja pēc sacensību tiesnešu ieskatiem rupji tiek pārkāpti sacensību noteikumi.  
5.1.4. Protesti iesniedzami rakstveidā 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, iemaksājot 20Ls 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 obligāts. 

5.1.5. Par šī Nolikuma punkta 4.3. pienākumu neizpildi un punkta 4.4. minēto aizliegumu pārkāpumiem komandai 
var tikt piemērotas soda minūtēs vai diskvalifikācija. 

5.1.6. Pēc tiesnešu ieskatiem, sodi var tikt piešķirti arī par citiem, nolikumā neminētiem, pārkāpumiem, kuri pēc 
tiesnešu vērtējuma ir radījuši priekšrocības, traucējumus vai draudus attiecībā pret citiem dalībniekiem.  
Piemēram, starpfinišā atstāts vai distancē pazaudēts obligātais ekipējums, KP pārvietošana vai bojāšana utml. 
Piešķiramie sodi ir soda punkti vai diskvalifikācija.  

5.2. REZULTĀTI 

5.2.1. Komandas rezultātu veido distancē apmeklēto KP iegūto punktu summa, atskaitot soda punktus. Ja kādai no 
komandām ir vienāds punktu skaits, uzvarētājs ir tas, kas konkrēto punktu summu savācis visīsākā laikā.  

5.2.2. Apstiprinātie sacensību rezultāti tiek publicēti sacensību mājas lapā www.xrace.lv 3 dienu laikā pēc 
sacensībām. Apstrīdēt rezultātus pēc šī laika vairs nav iespējams. 

5.3. APBALVOŠANA  

5.3.1. Sacensību balvas tiek piešķirtas sacensību sieviešu, vīriešu un jauktās grupas komandām, kas ieguvušas 
pirmās trīs vietas katrā grupā. Sacensību organizatori patur tiesības apsveikt tikai pirmās vietas, ja komandu 
skaits noteiktā grupā nepārsniedz 6 komandas. 

6. INVENTĀRS  

6.1. OBLIGĀTAIS INVENTĀRS 
Ar zvaigznīti (*) apzīmēto inventāru ir iespējams iznomāt atbilstoši punktiem 6.4. 

Velosipēds  3gb 

Veloķivere * 3gb 
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SI karte – SI6 vai SI9 * 3gb 

Mobilais telefons ūdensdrošā iepakojumā  1gb 

Pirmās medicīniskās palīdzības materiāli. Sterils 
pārsienamais materiāls, pretsāpju līdzekļi. 

1 kompl. 

6.2. IETEICAMAIS INVENTĀRS, KAS PALĪDZĒS VEIKT DISTANCI 

Velo planšete * 3gb 

Kompass ar grādu iedaļām * 1gb 

Rezerves velo kamera, remontkomplekts  3 kompl. 

Pulkstenis  1gb 

Sporta dzēriens, enerģētiska pārtika  3 kompl. 

Rakstāmais (ūdensizturīgs marķieris ~0,5mm) 1gb 

Velo cimdi 3 pāri 

6.3. ORGANIZATORU NODROŠINĀTAIS INVENTĀRS 

Aproce SI kartes nostiprināšanai 3gb 

Numurs dalībnieka velosipēdam 3gb 

Kartes un distances apraksts 3 kompl. 

6.4. INVENTĀRA NOMA 

6.4.1. Daļu no obligātā un ieteicamā inventāra būs iespējams iznomāt. Nomas inventāru organizatori garantē tikai 
tiem dalībniekiem, kuri to būs rezervējuši, aizpildot pieteikumu sacensību mājas lapā līdz posma reģistrācijas 
beigām; 

6.4.2. Inventāra nomas cenas: 
 SI karte  – 1 Ls, kompass – 2 Ls, velo ķivere – 1 Ls, velo planšete – 5 Ls. 

6.4.3. 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: 
 SI karte (SI-9) – 35Ls; salauzta ar veselu čipu – 16Ls, kompass – 22Ls, velo ķivere – 15Ls, velo planšete – 

50Ls, aprakstīta velo planšete – 10Ls. 
 Par citu bojāto un/vai pazaudēto organizatora ekipējumu dalībniekam ir pienākums segt radušos 

zaudējumus atbilstoši pazaudētā un/vai bojātā ekipējuma vērtībai.  
6.4.4. Dalībniekam zaudējumi ir jāsedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sacensību posma beigām neatkarīgi no tā, vai 

komanda finišēja, pārskaitot naudu uz organizatoru bankas kontu (informācija www.xrace.lv) vai skaidrā 
naudā. 

7. SERVISS, KAS IEKĻAUTS DALĪBAS MAKSĀ: 

Mantu glabātuve, ūdens un sporta dzēriens distancē un pēc finiša, Iespēja nomazgāties siltā dušā, silts ēdiens 
pēc finiša, medicīniskā palīdzība. Sacensību centrā varēs iegādāties Isostar enerģijas dzērienus, želejas un 
batoniņus. 

8. PIETEIKŠANĀS 

8.1. DALĪBAS MAKSA UN PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA 

8.1.1. Komandas sacensībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.xrace.lv 
8.1.2. Komandas dalības maksa – 36 Ls. 
8.1.3. Pazemināta komandas dalības maksa, ja maksājums veikts vismaz 13 dienas pirms sacensību starta – 24 Ls. 
8.1.4. Organizators garantē dalību tikai komandām, no kurām maksājums organizatoru bankas kontā ir saņemts līdz 

sacensību nedēļas otrdienas plkst. 14:00.  
8.1.5. Atsaucot dalību sacensībās vismaz divas nedēļas pirms posma starta, organizators atmaksā 50% no 

samaksātās naudas. Ja komanda nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa netiek atgriezta. Ja 
sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta. 

8.1.6. Komandas sastāvu vai īres inventāru var papildināt vai mainīt tikai Komandas kapteinis, autorizējoties 
www.xrace.lv.  

8.1.7. Pēc pieteikšanās termiņa beigām visas komandas sastāva izmaiņas ir iespējams veikt tikai sacensību centrā, 
aizpildot reģistrācijas anketu.  

http://www.xrace.lv/
http://www.xrace.lv/


 

 



 

 



 

 


