
Bauskas Rudens velobrauciena bērnu braucienu nolikums 

 

Distance: 

~ 100 m  Pasta ielā ar pieaugošu grūtības pakāpi pieaugot vecuma grupām. 

 

Starta laiki: 

Bērni startē individuāli noteiktos laikos ar atsevišķu startu: 

 

 Meitenes un Zēni kopēja grupa ZM3 2022. - 2019.g. 10:00-10:15; 

 Meitenes un Zēni atsevišķas grupas Z5 un S5 2018. - 2017.g. 10:15-10:30; 

 Meitenes un Zēni atsevišķas grupas Z7 un S7 2016. - 2015.g. 10:30-10:45; 

 Meitenes un Zēni atsevišķas grupas Z9 un S9 2014. - 2013.g. 10:45-11:00; 

 Meitenes un Zēni atsevišķas grupas Z11 un S11 2012. - 2011.g. 11:00-11:15 

 

Apbalvošana un loterija orientējoši 11:20 (var aizkavēties, ja dalībnieku skaits būs 

lielāks). 

 

Sāksim ne ātrāk kā norādīts noteiktās grupas laiks. Bet varam beigt vēlāk, ja 

esošajā grupā ir vairāk dalībnieki. 

 

2010.g. dzimušie un vecāki bērni vecāku pavadībā gaidīti pamatdistancē (parasti 

distanci veic arī jaunāki censoņi). 

 

Ārpus noteiktā laika citā grupā startēt nedrīkstēs, pieteikšanās tiks slēgta 5 

minūtes pirms grupas laika beigām. Pēc 9:50 pieteikšanās pie bērnu brauciena 

laika kontroles tiesneša (bērnu starts/finišs). 

 

Pieteikšanās: 

Uz vietas pie bērnu distances starta Pasta ielā(Blakus rātslaukumam). Bērnu starts ir 

pirms lielā brauciena un var savietot ar lielo braucienu, ja ir tāda vēlme. 

 

Ja bērns brauc patstāvīgi arī lielajā braucienā (nevis uzkarē vai sēdeklītī), tad viņu var 

pieteikt arī lielajam braucienam. Reģistrējoties tiek izsniegta aproce priekš. 

 

Lielās piepūšamās atrakcijas, kuru jāapliek ap delnas locītavu un jāsaglabā ja vēlas 

apmeklēt atrakciju. 

 

Trase un starta kārtība: 

Katrai vecuma grupai savas sarežģītības trase. Dalībnieki tiek laisti trasē pa vienam 

un tiek vērtēts trasē pavadītais laiks.Izlaižot šķērsli, tiks pieskaitītas sekundes. 

 

Noteikumi: 

1.Ķiveres ir obligātas! 

2.Izlaižot kādu no šķēršļiem, vai neveicot pilnu trasi tiek piemērots tiesnešu izvēlēts 

sods sekundēs. 

 



Apbalvošana: 

Katrs braucējs tiek apbalvots ar nelielu balviņu pēc finiša. 

Trīs ātrākie savās grupās tiek apbalvoti atsevišķi. 

 

Loterija: 

Starp visiem dalībniekiem izlozēsim atbalstītāju loterijas balvas. Galvenā balva 

velosipēds pēc izvēles sadarbībā ar mūsu atbalstītāju Veloprofs. būs 

12",16",20",24",26" , bērns ar vecākiem varēs izvēlēties vienu tīkamāko. 

 

Papildus: 

Pirmajiem 70 finišējušajiem un jaunākajam nelieli pārsteigumi no Geka! 

 

Būs liela piepūšamā atrakcija un citas izklaides (pieejamas tikai brauciena 

dalībniekiem).  


