Reģ. Nr. 40008206802
ORGANIZĒ

„LIEPĀJAS VELO ZIEMA 2019”
Ziemas izaicinājums velobraucējiem

Sacensību norises laiks: 01.11.2018. – 01.03.2019.
Atbalsta:
Liepājas pilsētas dome
Skandi Motors Liepāja
Liepājas velo parks
Virši-a DUS
Liepājas olimpiskais centrs SPA
Cafe21/Vinilkoks
Poligon Nr.1, lāzertāgs

Izaicinājuma mērķis:









popularizēt velosipēdu izmantošanu ikdienā un kā aktīvās atpūtas veidu;
veicināt aktīvu dzīvesveidu;
popularizēt sabiedrības izpratni par mobilitāti pilsētvidē un videi draudzīgu pārvietošanos ikdienā;
motivēt cilvēkus izmantot videi draudzīgu transportlīdzekli;
veicināt sabiedrības kopējā veselības stāvokļa uzlabošanos;
veicināt Liepājas atpazīstamību kā pilsētu, kurā cilvēki domā „zaļi” un ikdienā pārvietojas ar velosipēdiem;
veicināt klimata saglabāšanu (globāli un reģionāli)
veicināt reģionālo tūrismu

Distance: Jebkura veida, garuma un sarežģītības braucieni ar velosipēdu noteiktā laika posmā (01.11.2018. –
01.03.2019.) izmantojot viedtālruni ar aplikāciju „ENDOMONDO”, kā arī citas aplikācijas – veicot datu
sinhronizāciju. Dalībnieku kopējā km uzskaite tiek veikta tikai aplikācijā „Endomondo”. Tie var būt braucieni uz
veikalu, darbu, atpūtas braucieni, kalnu riteņbraukšana utml.

Organizatori:

Biedrība „VELO-REDELE” reģistrācijas Nr. 40008206802, tālrunis 26173222, e-pasts: veloredele@inbox.lv; www.velo-redele.lv.
Biedrība „VELO-REDELE” neatbild par aplikācijas „ENDOMONDO” darbības traucējumiem.
Biedrība „VELO-REDELE” neatbild par dalībnieku rīcību (darbību vai bezdarbību) sacensību norises gaitā.
Biedrība „VELO-REDELE” neatbild par dalībnieka profila dzēšanu, pazušanu vai kādā citā veidā zudušu
informāciju no mobilās aplikācijas sacensību laikā.
Biedrība „VELO-REDELE” neatbild par sacensību dalībnieku nolikuma nezināšanu.
Biedrība „VELO-REDELE” pasākumu organizē uz brīvprātības principa.

Sacensību norises vieta: Visa Latvijas Republikas un citu valstu teritorijas, ņemot vērā nosacījumu, ka 2/3
no veiktajiem km ir jābūt veiktiem Liepājas pilsētā vai tai pieguļošo novadu teritorijās: (Grobiņas, Pāvilostas;
Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas). Ieskaitīti tiek arī braucieni ārpus LR teritorijas, bet ne
vairāk kā 1/3 no kopējā nobraukuma.

Sacensību vērtēšanas kritēriji:
Galvenais vērtēšanas kritērijs ir nobraukto km daudzums – kas nobrauc visvairāk tam augstāka
vieta.
Tiek ņemti vērā braucieni: sporta velobraukšana (Cycling sport); velobraukšana kā transports
(Cycling transport) un kalnu riteņbraukšana (Mountain biking) kategorijās.
Saņem papildus km pie nobraukuma, ja veic fotofiksāciju pie katra no pasākuma atbalstītāja iestādes vai ar
tā atpazīstamu logo. Foto fiksācijā jāredz Tevi, Tavu divriteni un atbalstītāja vietu (iestādi) vai tā logo.
Fiksācija tiks ieskaitīta tikai vienu reizi mēnesī pie katra no atbalstītājiem.

Virši-a
Liepāja
Liepājas velo parks
Skandi Motors Liepāja
Poligon1, lāzertāgs
LOC
Vinilkoks (kafe)

(40 km)
(30km)
(35 km)
(45 km)
(32 km)
(34 km)
(32 km)

Brauc ikdienā, fiksē laiku, sniegu, lietu, saullēktu, sevi utml., tā lai tas
raksturotu vienu īstu ziemīgu velobraukšanu! Grauj mītu par to, ka velosipēds
ir tikai vasarai!!!!!!! Pievieno to endomondo braucienam un lieliskāko foto
autori saņems specbalvas!!!!!!
Nobraukumam nav ierobežojumu. Brauc daudz vai maz! Galvenais ir – brauc. Ziema ir tikai gadalaiks.

Iespējams, pasākuma laikā būs papildus aktivitātes un uzdevumi.
Seko līdzi jaunumiem Velo-Redele mājas lapai internetā un Facebook
lapā.
Dalībnieki: Bez ierobežojumiem
Mērķauditorija: Aktīvā sabiedrības daļa – skolnieki, jaunieši un studenti, kam ir nepieciešamība un vajadzība
pēc lēta un videi draudzīga transporta; ģimenes ar bērniem – motivēšana laiku pavadīt aktīvi – izmantojot
velosipēdus; ofisu un biroju darbinieki – motivēt tos ikdienā vairāk pievērsties aktīvam dzīvesveidam; sabiedrība,
tās izglītošana par iespējām būt mobiliem pilsētvidē, mainīt aizspriedumus par pārvietošanos uz darbu ar
velosipēdu.

Vērtēšana: Vērtē Biedrības „VELO-REDELE” izveidota komisija 3 cilvēku sastāvā. Vērtēšanas rezultāti tiek
apkopoti biedrības komisijas sēdes protokolā, kuru paraksta vērtēšanas komisijas dalībnieki. Vērtēšanas kritēriji ir

dalībnieka veiktās distances kopējais km skaits, fotofiksācija noteiktajās vietās un papildus uzdevumi ja tādi tiek
noteikti. Vērtējot godalgoto vietu ieguvējus tiek pārbaudīts katrs dalībnieka veiktais brauciens nolūkā
pārliecināties par to vai brauciens veikts atbilstoši dalības nosacījumiem. Pārbaude tiek veikta interneta vidē,
dalībnieka profilā.

Dalībnieku reģistrācija:
Velo-redele.lv sadaļā „Liepājas velo ziema 2019” tiks publicēta informācija par kārtību kādā veicama reģistrācija.
Tie būs vienkārši un ātri izpildāmas 2 darbības.
Dalībnieks, kas izpildījis visus „Dalības nosacījumi” un pievienojies „VELO-REDELE” „ENDOMONDO”,
profila izaicinājumam (Challenge) „LIEPĀJAS VELO ZIEMA 2019” , kā arī aizpildījis dalībnieka pieteikumu
(līdz 01.12.2018). Ja reģistrācija netiek veikta līdz norādītajam datumam, Biedrība „VELO-REDELE” patur
tiesības dalībnieka rezultātu neieskaitīt.

Dalības nosacījumi:












Piedaloties sacensībā, dalībniekiem jāreģistrējas izveidojot personīgo profilu (vai jāizmanto jau esošais
profils) aplikācijā „ENDOMONDO”, (profilam jābūt atvērtam – lai jebkurš varētu aplūkot dalībnieka
visus veiktos braucienus interneta vietnē www.endomondo.com) un jānorāda profila informācijā
savs vārds un uzvārds, kā arī jāievieto personīgā fotogrāfija. Jāpievienojas profila „VELO-REDELE”
izaicinājumam (Challenge) ar nosaukumu „LIEPĀJAS VELO ZIEMA 2019” un jākrāj nobrauktie km.
Dalībnieka vārdam un uzvārdam jābūt patiesam, balvu iegūšanas gadījumā balvu saņēmējs var tikt palūgts
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Distance tiek uzskaitīta izmantojot aplikāciju viedtālruņos „ENDOMONDO”, kā arī citas aplikācijas, kas
uzskaita analogus datus, veicot to augšupielādi aplikācijā „Endomondo”. Pēc „Velo-Redele” pieprasījuma
dalībniekam, kas distanci veicis ar citas aplikācijas palīdzību ir pienākums pierādīt datu patiesumu.
Dalībnieks apliecina, ka katrs veiktais km tiks veikts tikai un vienīgi braucot ar velosipēdu. Aizliegts
izmantot citas, minētos dalības veidu atvieglojošas ierīces vai mehānismus (piemēram: aizliegts izmantot
automašīnas; lidaparātus, mototransportu, sabiedrisko transportu utml.). Par minēto noteikumu
neievērošanu dalībnieka rezultāts netiks ieskaitīts.
Katra dalībnieka, kurš pretendēs uz vietām, kuras tiek apbalvotas, veiktā distance tiks pārbaudīta;
Dalībnieku veikto braucienu skaits nav ierobežots;
Dalībnieki apņemas ievērot visus LR normatīvos aktus, kas var un kam vajadzētu attiekties uz dalībnieku
atbildību piedaloties šajā izaicinājumā;
Dalībnieki pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību un sekām, kas var iestāties no nepareizas rīcības
rezultātā izaicinājuma laikā;
Ja dalībnieks nav izpildījis noteiktās prasības reģistrācijai, kas noteikti sadaļā „Dalībnieku reģistrācija” un
ja dalībnieks nav sasniedzams izmantojot viņa iesniegto informāciju, viņš tiek diskvalificēts un balvas
saņemšanas gadījumā tā viņam netiek izsniegta un dalībnieka veiktie km netiek ieskaitīti sacensībā;
Dalībnieki apliecina, ka piedalīsies sacensībā ievērojot godīgas spēles principus.

Balvas:
1-3.vieta ieskaitē dalībniekiem (sievietes un vīrieši atsevišķi)
1-3. vietu ieguvēji saņems garantētās pasākuma balvas.
4-7. vietu ieguvējiem būs balvas par aktīvu dalību pasākumā.
1-7. vietu ieguvēji saņems diplomus par dalību pasākumā ar veikto distanci.
Specbalvas tiks dalībniekam, kam vērtēšanas komisija tās piešķirs konkursa kārtībā.
Balvu skaits, apjoms un sadalījums tiks noteikts pasākuma laikā.
Pasākumā arī forši suvenīri no Liepājas pilsētas domes.

Biedrība „Velo-Redele” patur tiesības mainīt vai papildināt balvu apjomu, sadalījumu pa vietām.
Pasākuma atbalstītājiem Biedrība “Velo-Redele” pasniedz atzinības rakstus par pasākuma atbalstīšanu.

Apbalvošana: „Cafe 21” kafejnīcā, Kungu iela 21, Liepāja 15.03.2019. plkst. 19:00.
Atbildīgais par pasākuma organizēšanu

Biedrības „VELO-REDELE” valdes loceklis

Mārtiņš Zālītis 26173222
velo-redele@inbox.lv
A.Svažs

