
               

    

Velodienu pasākums Aglonā  

               ,,AR VEĻIKU PA AGLYUNU - 2018" 
 

25.08.2018.                                                                                                                Aglona 

 

Pasākuma dalībniekiem jāievēro sacensību organizatoru noteiktie sacensību drošības noteikumi, 

sabiedriskās kārtības noteikumi un sacensību organizatoru darbinieku prasības un norādījumi. 

Sacensību drošības noteikumi: 

1. Sacensību dalībnieki paši izvērtē savu veselības stāvokli un ir atbi ldīgi par savām 

spējām attiecīgajā sporta veidā. 

2. Sacensību dalībniekam, atrodoties sacensību vietā, jāievēro katra sporta veida sacensību  

noteikumi, tiesnešu prasības un norādījumi, jābūt uzmanīgiem un jāseko līdzi notiekošajam. 

3. Īpaši uzmanīgiem jābūt braukšanā ar velosipēdiem. Katram dalībniekam jābūt ķiverei. Ja 

dalībnieks redz drošībai bīstamu situāciju, tad par to jābrīdina apdraudētie cilvēki, kā arī  

attiecīgās disciplīnas tiesnesis. 

4. Jābūt uzmanīgiem un jāievēro visi drošības pasākumi braukšanā ar laivu pa ezeru vai peldot pa 

ezeru. 

5. Aizliegts piedalīties sacensībās alkohola vai citu apreibinošu vielu reibumā. 

6. Aizliegts atrasties sporta veidu sektoros laikā, kad dalībnieks nepiedalās konkrētajā sporta  

veidā, vai arī kā citādi traucēt sacensību norises gaitu. 

7. Aizliegts veikt bīstamas darbības, kas nav paredzētas spēļu programmā, kas var apdraudēt  

savu vai citu dalībnieku drošību. 

Uzturēšanās drošības noteikumi; 

1. Dalībniekiem uzturoties sacensību teritorijā jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi, 

sacensību organizatoru un kārtības uzturētāju prasības un norādījumus. 

2. Autotransports, ierodoties sacensību norises vietā, jānovieto tikai tam norādītajā vietā. 

Iebraucot un izbraucot no stāvvietas šoferiem jābūt īpaši uzmanīgiem, sekojot līdzi cilvēku 

kustībai. 

3. Dalībniekiem pārvietojoties autostāvvietas tuvumā un gar ceļiem jābūt īpaši piesardzīgiem. 

4. Sakarā ar to, ka sacensību teritorijā ir ezers, īpašu vērību jāpievērš drošībai tā tuvumā. 

Sacensību dalībnieki, kuriem līdzi ir nepilngadīgi bērni, personīgi atbildīgi par to drošu 

un uzraudzītu atrašanos pasākuma norises teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot drošībai 

ezera tuvumā. 

5. Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas var apdraudēt pašu vai citu dalībnieku drošību. 

Velomaratonā un kombinētā stafetē komandu kapteiņi ir atbildīgi par to, lai visi komandas 

dalībnieki tiktu iepazīstināti ar sacensību drošības noteikumiem. 

Par bērnu (no 2006.g un jaunākiem) piedalīšanos un drošību šķēršļu joslā un velomaratonā 

ir atbildīgi bērnu vecāki vai to pilnvarotās personas, kuras parakstās un atbild par bērna 

drošību. 

Dalībnieki, kuri veic velomaratonu patstāvīgi un piedalās citās aktivitātēs, neiekļaujoties 

nevienā no komandām iepazīstas ar drošības noteikumiem personīgi un ir atbildīgi par savu 

veselību un drošību sacensību laikā. Dalībnieki apliecina ar saviem parakstiem par iepazīšanos 

ar drošības noteikumiem. 

Dalībniekiem ar instruktāžu jāiepazīstas līdz sacensību sākumam. Bez instruktāžas 

paraksta dalībnieki (komanda) netiek pielaisti pie sacensībām. 

 

 

Biedrība “Neaizmirstule” un iniciatīvas grupa “Velomīļi” 


