Reģ. Nr. 40008206802
ORGANIZĒ

Vasaras sacensības „LIEPĀJAS VELO VASARA 2016”
2014.gads – „Liepājas velo vasara 2014” pārskats
Atbalstīja: Liepājas pilsētas dome un 6 komercsabiedrības piedāvājot dāvanu kartes un atbalstītāju
ražoto produkciju.
Reklāma: Liepājas un apkārtnes pašvaldību mājas lapas un informācijas stendi mācību iestādēs,
pašvaldību iestādēs, profesionālajās skolās; Liepājas lielākajos tirdzniecības centros, velo veikalos un
citās iestādēs. Afišas atbalstītāju tirdzniecības vietās. Informācija portālos: liepajniekiem.lv;
irliepaja.lv; rekurzeme.lv; divritenis.lv; velo-redele.mozello.lv.; draugiem.lv (Velo-Redele lapā – 270
sekotāji), Facebook.com (276 sekotāji); twitter.com (320 sekotāji). Informācija par pasākumu
vietējās radiostacijās: rietumu radio; radiskonto; kurzemes radio; swh.
Reklāmas materiāli tika izplatīti elektroniski un drukātā veidā (A3) formāta afišas.
Dalībnieki pasākumā: reģistrējās 176 dalībnieki.
2015.gads – „Liepājas velo vasara 2015” pārskats
Atbalstīja: Liepājas pilsētas dome un 6 komercsabiedrības piedāvājot dāvanu kartes un atbalstītāju
ražoto produkciju.
Reklāma: Liepājas un apkārtnes pašvaldību mājas lapas un informācijas stendi mācību iestādēs,
pašvaldību iestādēs, profesionālajās skolās; Liepājas lielākajos tirdzniecības centros, velo veikalos un
citās iestādēs. Afišas atbalstītāju tirdzniecības vietās. Informācija portālos: liepajniekiem.lv;
irliepaja.lv; rekurzeme.lv; divritenis.lv; velo-redele.mozello.lv.; draugiem.lv (Velo-Redele lapā – 292
sekotāji), Facebook.com (427 sekotāji); twitter.com (470 sekotāji). Informācija par pasākumu
vietējās radiostacijās: rietumu radio; radiskonto; kurzemes radio; swh.
Reklāmas materiāli tika izplatīti elektroniski un drukātā veidā (A3) formāta afišas.
Dalībnieki pasākumā: reģistrējās 407 dalībnieki.

2016.gads – „Liepājas velo vasara 2016” PLĀNOTĀS aktivitātes:
Reklāma: Liepājas un apkārtnes pašvaldību mājas lapas un informācijas stendi mācību iestādēs,
pašvaldību iestādēs, profesionālajās skolās; Liepājas lielākajos tirdzniecības centros, velo veikalos un
citās iestādēs. Afišas atbalstītāju tirdzniecības vietās. Informācija portālos: liepajniekiem.lv;
irliepaja.lv; rekurzeme.lv; divritenis.lv; velo-redele.mozello.lv.; draugiem.lv (Velo-Redele lapā – 292
sekotāji), Facebook.com (427 sekotāji); twitter.com (470 sekotāji); Endomondo.com (509 sekotāji).
Informācija par pasākumu vietējās radiostacijās: rietumu radio; radiskonto; kurzemes radio; swh.
Papildus tiks nodrukāti flajeri (skrejlapas) izdalīšanai masu pulcēšanās vietās un pasākumos.
Pasākuma popularizēšanā tiks izmantoti sadarbības partneri un citas nevalstiskās organizācijas.
Informācija par pasākumu tiks nosūtīta uzņēmumiem Liepājā. Grafiska informācija Liepājas
sabiedriskajā transportā par pasākumu un tā atbalstītājiem uz elektroniskajiem informācijas
displejiem.

Dalībnieki pasākumā: Plānots pasākumam piesaistīt dalībnieku skaitu – ap 500 dalībniekiem,
saglabāt dalības līmeni 2015.gada apjomā.
Nepieciešamais atbalsts: Atbalstītāji piedāvā savu produkciju vai dāvanu kartes (tiek precizēts ar
atbildīgo par pasākuma organizēšanu).

Sacensību norises laiks: 01.06.2016. – 01.09.2016.
Atbalsta:
Liepājas pilsētas dome
Liepājas olimpiskais centrs
Čili Pica
Druvas saldējumi
Elvi partneris SIA Rendas Uplejas
„Usmas Meķi” kempings
BB Wakepark

Sacensību mērķis:

Popularizēt velosipēdu izmantošanu ikdienā un kā aktīvās atpūtas veidu;
veicināt aktīvu dzīvesveidu.

Distance:

Jebkura veida, garuma un sarežģītības braucieni ar velosipēdu noteiktā laika posmā
(01.06.2016. – 01.09.2016.) izmantojot viedtālruni ar aplikāciju „ENDOMONDO”. Tie var būt
braucieni uz veikalu, darbu, atpūtas braucieni, kalnu riteņbraukšana utml.
Dalībnieka fotofiksācija noteiktā vietā (selfijs jebšu pašiņš). Fotofiksācija veicama izmantojot
viedtālruni (FOTOKAMERU) un fotoattēlam jābūt pievienotam pie konkrētā brauciena vietnē
„Endomondo” dalībnieka profilā. Fotoattēlā jābūt atpazīstamai vietai, kas noteikta kā obligātā
fotofiksācijas vieta; dalībniekam (visā augumā vai tikai sejai) un velosipēdam vai tā daļai.

Organizatori:

Biedrība „VELO-REDELE” reģistrācijas Nr. 40008206802, tālrunis 26173222, epasts: velo-redele@inbox.lv; velo-redele.mozello.lv.
Biedrība „VELO-REDELE” nenes atbildību par aplikācijas „ENDOMONDO” darbības
traucējumiem.
Biedrība „VELO-REDELE” nenes atbildību par dalībnieku rīcību (darbību vai bezdarbību) sacensību
norises gaitā.
Biedrība „VELO-REDELE” nenes atbildību par dalībnieka profila dzēšanu, pazušanu vai kādā citā
veidā zudušu informāciju no mobilās aplikācijas sacensību laikā.
Biedrība „VELO-REDELE” nav atbildīga par sacensību dalībnieku nolikuma nezināšanu

Sacensību norises vieta: Visa Latvijas Republikas teritorija, 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);

Sacensību vērtēšanas kritēriji:
Individuāli nobrauktā distance ar velosipēdu kilometros (km). Atbilstoši vietai dalībnieks saņem
noteiktu punktu skaitu.
VEIKTIE KM:
1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.vieta 5.vieta 6.vieta 7.vieta 8.vieta 9.vieta 10.vieta
Punkti 1500
1200
1000
850
800
700
650
550
500
450
11.-20.vieta
21.-30.vieta
31.-40.vieta
41.-…vieta
Punkti
250
200
100
50

Dalībnieka fotofiksācija noteiktā vietā. Dalībnieks fiksē savu atrašanos noteiktajā vietā izmantojot
viedtālruni (fotokameru), bildes vai pašbildes (selfijs) veidā. Attēls jāievieto attiecīgā endomondo
braucienā (workout), attēlā jābūt redzamam dalībniekam (pilnā augumā vai tikai sejai), attiecīgās
vietas attēlam (logo vai vietai) un velosipēdam (var nebūt pilnībā, bet tikai daļa). Atbilstoši katrai
konkrētajai vietai, kur dalībnieks sevi fiksējis ievērojot noteiktās prasības, tas saņem noteiktu punktu
skaitu. Brauciena (workout) garums nedrīkst būt mazāks par 6 km fiksējot vietas, kas neatrodas
Liepājas pilsētas teritorijā. Nedrīkst pievienot fotoattēlu ar fiksējamo vietu braucienam (workout), kas
neatrodas un nav saistīts ar fiksējamo vietu (neatrodas tuvumā, administratīvajā teritorijā utml.).
Punkti par katras vietas fiksāciju tiek piešķirti vienu reizi. Vairākkārt fiksējot vienu un to pašu vietu
– papildus punkti piešķirti netiek.
Logo vieta (attēls) ir fiksējams jebkādā veidā un vietā (uz preces, sienas utml.), ņemot vērā
nosacījumu, ka jābūt redzamam dalībniekam (vai tā sejai), velosipēdam (vai tā daļai) un logo.
Fiksētās vietas fotoattēlam ir jāsatur pazīmes, kas nepārptotami norāda uz to, ka tā ir noteiktā
fiksējamā vieta.
Punktu skaits summējas no veikto km ieskaitē un vietu fiksācijā iegūtajiem. Uzvarētājs ir dalībnieks
ar vislielāko punktu skaitu. Ja ir vienāds punktu skaits vairākiem dalībniekiem, tad augstāka vieta
tiek piešķirta dalībniekam, kam ir ausgtāka vieta veikto km ieskaitē.
Pasākuma rīkotāji patur tiesības pasākuma gaitā pievienot papildus fiksējamās vietas, to attēlus
publicējot biedrības sociālo tīklu profilos.
FOTOFIKSĀCIJAS VIETAS UN LOGO:

Tiek ņemti vērā braucieni: sporta velobraukšana (Cycling sport); velobraukšana kā transports
(Cycling transport) un kalnu riteņbraukšana (Mountain biking) kategorijās.

Dalībnieki: Bez jebkādiem ierobežojumiem
Mērķauditorija:

Jaunieši, aktīvi cilvēki, kas ikdienā izmanto velosipēdu. Cilvēki, kas apsver
iespēju ikdienā pārvietoties ar velosipēdu. Veselīga dzīvesveida piekritēji. Ģimenes.

Vērtēšana: Vērtē Biedrības „VELO-REDELE” izveidota komisija 4 cilvēku sastāvā. Vērtēšanas
rezultāti tiek apkopoti biedrības komisijas sēdes protokolā, kuru paraksta vērtēšanas komisijas
dalībnieki. Vērtēšanas kritēriji ir dalībnieka veiktās distances kopējais km skaits un fotofiksācija
noteiktajās vietās. Kopējais rezultāts veidojas no abās disciplīnās iegūto punktu summas. Ja
summa ir vienāda vairākiem dalībniekiem, tad prioritāri vietas tiek noteiktas pēc nobraukto
km skaita. (tam kam vairāk nobraukto km, tam augstāka vieta) Vērtējot 1.-3. 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.
Disciplīnai: Fotofiksācija noteiktā vietā – fiksācijai ir jābūt ievietotai pie attiecīgā brauciena ar velo
(„workout”) un tai ir jābūt fiksētai velo brauciena laikā. Jābūt ir kombinācijai: velo brauciens
„Endomondo”, kur „workout” jābūt pievienotai dalībnieka fotofiksācijai noteiktajā vietā. Ja
braucienam „workout” nav pievienots fotoattēls ar vietu, tad brauciens tiek ieskaitīts tikai km
ieskaitē.

Dalībnieku reģistrācija:
Dalībnieks, kas izpildījis visus „Dalības nosacījumi” un pievienojies „VELO-REDELE”
„ENDOMONDO”, profila izaicinājumam (Challenge) „LIEPĀJAS VELO VASARA 2016”
uzskatāms par reģistrētu dalībai sacensībā. Papildus dalībniekam jānosūta e-pasta vēstule ar savu
vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi uz Biedrības „VELO-REDELE” e-pasta adresi:
velo-redele@inbox.lv, līdz 15.06.2016. Informācija nepieciešama lai sazinātos ar dalībnieku
nepieciešamības gadījumā. Ja norādītā informācija netiek atsūtīta līdz norādītajam datumam,
Biedrība „VELO-REDELE” patur tiesības dalībnieku diskvalificēt.

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 VASARA 2016” un jākrāj nobrauktie km. Dalībnieka vārdam un
uzvārdam jābūt patiesam, balvu iegūšanas gadījumā balvu saņēmējiem būs nepieciešams
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Distance tiek uzskaitīta izmantojot aplikāciju viedtālruņos „ENDOMONDO”
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 dalībnieks tiek dikvalificēts un viņa
veiktā distance netiek ieskaitīta
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 sacensībā;
Dalībnieki pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību un sekām, kas var iestāties no nepareizas
rīcības rezultātā sacensības 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:
Balvas tiek izcīnītas šādās pozīcijās:
1-3. vieta vīriešiem; 4-5. vieta veicināšanas balvas
1-3. vieta sievietēm; 4-5. vieta veicināšanas balvas
1-10.vieta (sievietēm un vīriešiem) diploms par dalību un atzīmi ar nobrauktajiem km.
 1.vieta (vīrieši un sievietes)
BB WakePark dāvanu karte 20.00 euro (Veikbords)
Dāvanu karte no Liepājas Olimpiskā centra SPA 2 personām
Čili Pica dāvanu karte euro 10.00
 2.vieta (vīrieši un sievietes)
BB WakePark dāvanu karte 10.00 euro (SUP dēļi)
Druvas saldējuma kaste
Čili Pica dāvanu karte euro 10.00 euro
 3.vieta (vīrieši un sievietes)
BB WakePark dāvanu karte 07.00 euro (SUP dēļi)
Čili Pica dāvanu karte euro 5.00
30 euro dāvanu karte no kempinga Usmas Meķi
Pasākuma atbalstītājiem Biedrība “Velo-Redele” un Liepājas pilsētas dome pasniedz
atzinības rakstus par pasākuma atbalstīšanu.

Apbalvošana: „BB Wakepark” kafejnīcā, Beberliņos, Lībiešu iela 2/6,
Liepāja 23.09.2016. plkst. 18:00.
Atbildīgais par pasākuma organizēšanu

Mārtiņš Zālītis 26173222

velo-redele@inbox.lv
Biedrības „VELO-REDELE” valdes loceklis

A.Svažs

