
Ogre Urban XCO velosacensības 2022 

 

 
 

NOLIKUMS 

 

 
 

1. Mērķis un uzdevumi 

 

 Dažādot priekšstatu un izpratni par dažādiem kalnu riteņbraukšanas (MTB) 

sacensību sporta veidiem, caur olimpiskā velokrosa (XCO) sacensībām; 

• Popularizēt kalnu riteņbraukšanas (MTB) sportu kā visiem pieejamu aktīvas 

atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu; 

 Attīstīt kalnu riteņbraukšanas (MTB) un olimpiskā velokrosa (XCO) sporta 

veidu Ogrē un Latvijā kopumā, veicināt jaunu sportistu piesaisti sporta veidam; 

• Veicināt citu pilsētu un novadu kalnu riteņbraukšanas (MTB) un olimpiskā 

velokrosa (XCO) entuziastu ierašanos Ogres novadā, tādējādi veicinot tūrisma 

attīstību un pilsētas popularizēšanu; 

• Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli Ogres 

pilsētvidē; 

• Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, 

pieaugušajiem un ģimenēm, organizējot atsevišķas bērnu sacensības, trasi veidojot 

atbilstoši vecumam un riteņbraukšanas prasmēm. 

 Parādīt Ogres pilsētu, kā inovatīvu, unikālu un modernu pilsētu Latvijas un 

pasaules mērogā. 

 
2. Sacensību vadība 

 

Sacensības organizē Latvijas riteņbraukšanas federācijas (LRF) biedrs Ogres novada 

pašvaldība, sadarbībā ar apakšvienībām. Sacensības vada Ogres novada pašvaldības 

apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

 
3. Starta vieta un laiks. 

 

Ogre Urban XCO velosacensības 2022 norisinās 2022. gada 14. augustā. 9:00- 17:30 

 

Sacensību centrs un starta vieta – Krasta laukums, Ogre. 

 

Stāvvieta (skat. 1. attēlu) – Ogres krasta laukums (56.817340, 24.617691), pie 

Ogres Evanģēliskās luterāņu baznīcas. 

 

Stāvlaukuma aizņemtības gadījumā meklēt alternatīvas stāvvietas (skat. 2. attēlu) pieguļošās 

teritorijās un 

atzīmētās stāvvietās (Norupes iela, Upes prospekts , Mūzikas skolas stāvlaukums, Miera ielas 

stāvlaukums, Kultūras centra stāvlaukums) 



promenādi, Ogres mūzikas stāvlaukums, stāvlaukums pie Ogres kultūras centra) 

(skat. 2. attēlu). 
 

1. attēls. Stāvlaukums. 
 

 

2. attēls. Alternatīvās stāvvietas. 

 



 

4. Distances, starta laiki un epidemioloģiskās prasības un noteikumi 

 

 EPIDEMIOLOĢISKĀS PRASĪBAS UN NOTEIKUMI. 
 

Sacensības noris atbilstoši valstī noteiktajiem vīrusa Covid-19 ierobežojošajiem 

noteikumiem konkrētā sacensību laika periodā. Pasākuma apmeklētāju/sportistu limiti, 

kā arī kustības ierobežojumi sacensību centrā, starta laiki un citi saistošie noteikumi var 

tik precizēti tuvojoties sacensību dienai. 

 

Sacensībās var piedalīties Latvijas vai ārvalstu pilsoņi, kuri būs pieteikušies atbilstoši 

nolikumā minētajai kārtībai ogresnovads.lv mājaslapā vai sacensību dienā starta vietā 

un veikuši savu dalībnieka apmaksu līdz sacensību startam. 

 

Dalībniekam jāatbilst aktuālajās epidemioloģiskajās situācijas noteiktajiem 

vakcinācijas noteikumiem publiskiem ārpus telpu pasākumiem. 

 

Dienas plāns 
Laiks 

/ 

plkst. 

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un 

iesildīšanās 
no 10:00 - 

Starts Bērnu distancēm 11:00 

Apbalvošana Bērnu, 1.startam Urban XCO 

distancei vecuma grupu apbalvošana 
12:15 

Urban XCO 2022 starts 

1.starts Veloprofs aptbalstītajai Urban XCO distancei - 

V18, V23, V, V35 vecuma grupām 
13:00 

2.starts Urban XCO distancei - V16, V45, V 

Tauta, S elite grupām, 
13:01 

3.starts Cita telpa atbalstītajai Urban XCO 

distancei vecuma grupu starts –V14, S14, S16, S 

Tauta 

13:02 

 

Apbalvošana Urban XCO distancei 

 

15:30 

 
Sacensības norisināsies ar kopējo startu. Starta koridoros jāstājas atbilstoši vecuma 

grupām un tiesnešu norādījumiem. 

 

XCO distances trase izveidota īpaši šķēršļotā apvidū (takas, tramplīni, trepes, 

virāžas, saknes, asfaltētas, smilšainas, akmeņainas virsmas, pump-trak, pilsētas 

šķēršļu elementi) 2-6 apļos un ir marķētas. 



XCO distances apļa garums 4,2 km (120 kāpuma metri aplī). 

Trases shēma 

 
 

Bērnu distances trase veidota 1-3 dažāda garuma apļos uz asfaltētas vai labi 

uzturētas grants seguma virsmas-veloceliņa. Šķēršļi nav izveidoti vai iekļauti trases 

shēmā. 

 

Bērnu distances apļa garums 400-1000 m (līdzena virsma, bez ievērojamiem šķēršļiem). 

 

Trases shēma 
 



5. Grupas un distances 

 

Sacensībās piedalās visi, kuriem ir vēlēšanās pārbaudīt savas fiziskās spējas un labi 

pavadīt laiku, braucot ar velosipēdu, patīkamā kompānijā. Dalībnieki būs pirmie 

Latvijā un iespējams pasaulē, kas piedalīsies pavisam jaunā disciplīnā – olimpiskajā 

velokrosā, kas iekļauts pilsētas vidē (Ogre Urban XCO).Ogre Urban XCO tiek 

noteiktas sekojošas vecuma grupas un distances: 

 
Urban XCO distance: 

8,4-25,2 km (1 aplis - ~4,2 km/120 kāpuma metri) 

 

Sievietes Vīrieši Apļu skaits 

S 

Tauta 

2005. dzimšanas gads 

un vecākas 

   

 

 

 

2 apļi 

S14 2008.–2010. dzimšanas 

gads 
V14 

2008. -2010. dzimšanas gads 

S16 2006.-2007. dzimšanas 

gads 

  

  
V16 

2006.–2007. dzimšanas gads  

 

3 apļi   
V45 

1977. dzimšanas gads un 

 

vecāki 

S 2005. dzimšanas gads 

un vecākas 

V 

 
Tauta 

2005. dzimšanas gads un vecāki  

4 apļi 

 

 

  
V18 

2004.–2005. dzimšanas gads  

 

 

 
6 apļi 

  
V23 

1999.–2003. dzimšanas gads 

  
V 

1998.–1988. dzimšanas gads 

  
V35 

1987.–1978. dzimšanas gads 



Bērnu grupas 400- 1000 m 

 
Meitenes Zēni 

SB1 2017. gadā dzimušās un jaunāki SB1 2017. gadā dzimušie un jaunāki 

SB2 2014. – 2016.g.dzimušās VB2 2014. – 2016.g.dzimušie 

SB3 2011. – 2013.g.dzimušās VB3 2011. – 2013.g.dzimušie 

 
Vietu ieņemšana starta koridoros 

 

Dalībnieki starta vietas koridoros ieņem pēc koridoru apzīmējumu norādījumiem, 

koridora ietvaros pēc pašnovērtējuma, ko var regulēt tiesneši: 
 

 

 
 

1.koridors         

(starts 13:00) 

Veloprofs Urban 

XCO distance 

2. koridors (starts 

13:01) Urban XCO 

distance 

3. koridors (starts 

13:32) Urban XCO 

distance 

 
 

V18, V23, 

V, V35 

 

V16, V45, V Tauta, 

S elite 

 

 

 

V14, S16 

S tauta, S14 

 

Pieteikšanās sacensībām: 

 

- Mājaslapā www.bulta.lv/urban 

 

6. Dalības maksas apmaksas veids. 

 

Dalībnieks var apmaksāt savu vai kāda cita dalībnieka dalību ar naudas pārskaitījumu 
 

 Biedrībai Nesēdi mājās 

Ogre, Parka 1a-24, LV-5001 
 

 Reģ . nr.: 40008170651 
 

Swedbank 

LV58HABA0551032640152 

 

 
- Dalības maksu var apmaksāt uz vietas! Dalības maksa netiek palielināta to 

apmaksājot uz vietas, tikai iepriekš pieteiktiem dalībniekiem! 

http://www.bulta.lv/urban


- Rēķina apmaksa caur interneta banku noslēdzas 2 dienas līdz sacensību sākumam. 

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru 

uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

 

 
 

7. Dalības maksa 
 
 

 
Distances/grupas 

Piesakoties 

internetā līdz 

11.08.2022. 

 
Sacensību dienā 

Urban XCO distance  
10 EUR 

 
15 EUR 

Bērni Bezmaksas Bezmaksas 
 

 

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā 20,- EUR. 

 

Pieteikšanās uz vietas un numuru izsniegšana no plkst. 9:00 un noslēdzās 30 

minūtes pirms vecuma grupas starta. 

 

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek 

atgriezta. 

 

Dalības maksā ietilpst: 

 

 Marķēta, norobežota trase ar virziena rādītājiem, trases norobežotājiem 

(darbaspēks);

 sacensību numurs;

 laika un rezultātu uzskaite;

 ēdināšana un dzirdināšana trasē;

 ēdināšana pēc finiša;

 balvas (top 3 vecuma grupu braucējiem un visiem bērnu distances 

dalībniekiem).

 

8. Apbalvošana 

 

Katrā vecuma grupā 1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti diplomiem, medaļām un 

sponsoru sarūpētām balvām. 



Sieviešu kopvērtējuma (S23, S elite grupas) 4 apļu Urban XCO distancē un vīriešu 

kopvērtējuma (V18,V23,V elite, V35 grupas) 6 apļu Urban XCO distancē 1.-3. 

vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, diplomiem, naudas balvām un sponsoru 

sarūpētām balvām. 

 

Kopvērtējuma naudas balvas Sieviešu (S elite grupas ietvaros) un vīriešu (V18, 

V23, V elite un V35 grupas ietvaros) distancei: 

 

 1. vieta – 70 eur;

 2. vieta – 40 eur;

 3. vieta – 30 eur.

 

Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta. 

 

Naudas balvu saņem tikai, ja startē 6 un finišē vismaz 3 dalībnieki/dalībnieces!!! 

 
9. Dalībnieku drošībai un ievērībai 

 Visiem dalībniekiem sacensību centrā jāievēro Covid19 vīrusa ierobežošanai 

noteikto 2m distancēšanos. Reģistrējoties sacensībām, katrs dalībnieks ar savu 

parakstu apliecina, ka pēdējās 14 dienās nav bijis kontakts ar Covid19 inficētu 

personu, kā arī veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai neapdraudētu sevi un

cilvēkus savā apkārtnē. 

 Lai izņemtu starta numurus, katras distances dalībniekiem sacensību centrā 

jāierodas atbilstoši dienas kārtībā noteiktajiem laikiem. Lai piedalītos 

sacensībās, dalībniekiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas sertifikāts vai 

tā izslimošanas apliecība.

 Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu 

atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros 

ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki 

par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību 

organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību

laikā. 

 Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu 

aizsargķiveri

 Atkārtoti šķērsojot finiša līniju dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un 

vietu.

 Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta.
 Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz 

šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests

jāiesniedz rakstiska ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, 

samaksājot 30 Eur sacensību sekretariātā. Ja protests tiek apmierināts, 

iemaksātā nauda tiek atgriezta 

 Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 

minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, samaksājot 30 Eur sacensību 

sekretariātā. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.



 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri 

nav minēti sacensību nolikumā.

 Par patvaļīgu numuru izgatavošanu sods: - rezultāta anulēšana

 Par startēšanu ar citas personu numuru, tiek sodītas abas puses (numura 

īpašnieks un lietotājs) Sods: visu iepriekšējo rezultātu anulēšana.

 Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 Sacensību dalībniekam ieteicam distancē ņemt līdzi: pumpi, rezerves kameru, 

pudeli ar dzeramo un mobilo telefonu

 Sacensībās var tikt veikta antidopinga kontrole
 Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

 

 

10. Dalībnieku apkalpošana (serviss) 

 

Serviss trasē – sacensību trasē būs pieejami dzērieni. 

 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta/finiša rajonā dežūrēs medicīniskais 

personāls. 

 

Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti un sacensību fotoreportāža tiks ievietoti 

interneta mājas lapā www.ogresnovads.lv 
 

 

 

12. Uzmanību! 

 

Kalnu divriteņu maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases 

teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi. Dalībnieks var tikt sodīts par 

atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek 100m robežā aiz 

ēdināšanas/ dzeršanas punkta. 

 

Ogre Urban XCO notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības. 

 

Visiem sacensību dalībniekiem pa grants un asfaltētiem ceļiem jābrauc iespēju 

robežās pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi! 

 

Dalībniekiem jāņem vērā, ka transportlīdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām un 

krustojumiem! 

 

Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus! 

 

Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes 

negadījumiem sacensību laikā. 

http://www.ogresnovads.lv/


13. Dalībnieku ievērībai 

Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par 

visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties 

minētajās sacensībās. 

 

Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par 

jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un 

materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc 

sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, 

kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē. 

 

Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no 

jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā 

iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu 

rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā. 

 

Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo 

dalībniekus no personīgās atbildības. 

 

 
 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ 

 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju 

var saņemt pa tālruni 27847708. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma 

nezināšanu. 
 

 

 Biedrība Nesēdi mājās 
Ogre, Parka 1a-24, LV-5001 

 

 Reģ . nr.: 40008170651 
 

Swedbank 
LV58HABA0551032640152 

 
DAŽĀDI 

 
Autotransports jānovieto Ogres krasta stāvlaukumā (56.817340, 24.617691), pie 

Ogres Eveņģēliski luteriskās draudzes, sekojot norādījuma zīmēm. 

 

Ar trasi pirms sacensībām var iepazīties jebkurā laikā, ievērojot ceļu satiksmes 

noteikumus, dalībniekiem, kas piedalās sacensībās laikā jādod ceļš. Drošības 

noteikumu neievērošanas gadījumā, dalībnieks tiek diskvalificēts. 



PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

FOTO UN VIDEO 

 
Sacensībās tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot 

mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video 

materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir 

tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video. 


