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N O L I K U M S 
 

DIENVIDKURZEMES NOVADA 
VELOBRAUCIENS 

„APKĀRT AIZPUTEI” 2021` 

1. Mērķis un uzdevums. 
1.1. Popularizēt velosportu kā aktīvu atpūtas līdzekli Dienvidkurzemes novada visu paaudžu 

iedzīvotājiem. 

1.2. Velobrauciena uzdevums ir stiprināt draudzīgas attiecības starp novada iedzīvotājiem, 

veidot ģimeņu sadraudzību. 

2.Sacensību vadība. 
2.1. Velobraucienu organizē Aizputes novada sporta centrs Lejaskurzeme, sadarbībā ar 

Aizputes novada Tūrisma un Mūžizglītības centru. 

3. Laiks un vieta. 
3.1. Velobrauciens notiek 2021.gada 03.septembrī pa  apli apkārt Aizputei (skatīt – Pielikumā 

maršrutu karte). 

3.2. Starts plkst.10:00 pie Aizputes novada sporta centra, Ziedu ielā 7. Dalībnieku reģistrācija 

no plkst.09:30. 

4. Sacensību dalībnieki. 
4.1. Velobraucienā piedalās Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji un viesi no 7 gadu vecuma. 

4.2. Bērnus vecumā no 7 – 11 gadiem obligāti pavada vecāki, bērni no 12 gadu vecuma drīkst 

piedalīties patstāvīgi. 

4.3. Velobrauciena dalībniekiem pašiem jāapzinās savas spējas un veselības stāvoklis izvēloties 

maršrutu un tā veikšanas iespējām. Vēlams atbilstošs apģērbs un ekipējums laika 

apstākļiem. 

4.4. Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, apliecinot to ar savu parakstu reģistrējoties. 

4.5. Velobrauciena dalībnieki vai komandējošā organizācija atbildīgi par atbilstību Covid19 

esošajiem ierobežojumiem un noteikumiem valstī, MK noteikumi 360. 
4.6. Sacensības notiek individuāli, bez laika kontroles, dalībnieki veic maršrutu ~ 25 km. 

4.7. Disciplīnas pārkāpumu gadījumā dalībnieki tiks brīdināti, vai pie atkārtotiem 

pārkāpumiem izslēgti no pasākuma. 

5. Velobrauciena nodrošinājums. 
5.1. Dalībnieki sacensībās piedalās ar savu inventāru – velosipēdu, apģērbu un ieteicams ar 

aizsargķiveri. Ieteicams braukt ar apvidus velosipēdu. 

5.2. Velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā, piemērotam dalībnieka augumam. Velosipēdam jābūt 

ar labām bremzēm, atstarotājiem. 

5.3. Ieteicams līdzi ņemt pudeli ar dzeramo ūdeni, piemērotu ēdienu. 

5.4. Velobrauciena laikā sacensību dalībniekus pavadīs medicīniskā un tehniskā palīdzība. 

5.5. Velobraucienu pavadīs autotransports, kurš uzņems dalībniekus, kuri nespēj dažādu 

iemeslu dēļ veikt izvēlēto distanci. 

5.6. Par sacensību dalībnieku nokļūšanu un došanos prom no sacensības vietas rūpējas pats 

dalībnieks vai komandējošā organizācija. 
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Maršruts 2021` 

 

 
 


