
NOLIKUMS 

 

 

1. KAIKAS MTB MARATONS 

Sestdien, 2018. gada 4. augustā. Starts un sacensību centrs pie Kaikas biedrības nama. (Kaika 

seltsimaja) 

 

2. DISTANCES 

50 km maratona kopējais starts plkst. 12.00 

20 km pusmaratona kopējais starts plkst. 12.15. Pusmaratona distancē sacensības notiks tikai PT14 

un PT16  vecuma grupās.  Citās vecuma grupās pusmaratona apbalvošanas nebūs. 

Bērnu distances plkst. 12.30 

 

3. REĢISTRĀCIJA UN DALĪBAS MAKSAS 

Kaikas MTB maratona iepriekšēja reģistrācija notiek interneta vietnē www.sportos.eu 

Iepriekšēja reģistrācija beigsies 01.08.2017 plkst. 23.59. 

Sacensību dienā reģistrācija plkst. 10.00-11.30, maksājot ar skaidru naudu. 

 

Dalības maksā ietilpst: iezīmēta trase, starta numurs, laika mērīšana, apkalpošana kontrolpunktos un 

finišā, ātrāko apbalvošana, pēc vajadzības arī mediciniskā palīdzība un divriteņa mazgāšana. 

Dalības maksas (sportos.eu, Kaika rattamaraton 2018) 

50 km līdz 01.08.2018  15€, uz vietas 25€ 

20 km līdz 01.08.2018  10€, uz vietas 20€ 

Ja dalībnieks atsauc savu dalību, dalības maksa netiek atdota. Pārreģistrēšana tikai uz vietas par 5€ 

skaidrā naudā. 

 

4. APBALVOŠANA 

Apbalvošana notiks finišā plkst. 15.00 

Apbalvos 50 km distances 6 labākos viriešus un 3 labākās sievietes. Uzvarētājus apbalvos ar 

dzirkstošo vīnu un balvu. 

Vecuma grupu (TP14, TP16, TP18, M, N, M40, N35+, M50+) 3 labākos apbalvos ar medaļu un ar 

priekšmetisko balvu. 

Balvu fondā ir 600€ 

 



5. VECUMA GRUPAS: 

Bērni 2015 dz. un jaunāki 

Meitenes/Zēni 6 (2012 - 2014), T/P6 

Meitenes/Zēni 10 (2008 - 2011), T/P10 

Jaunietes/Jaunieši 14 (2004 - 2007), T/P14 

Jaunietes/Jaunieši 16 (2002 - 2003), T/P16 

Jaunietes/Jaunieši 18 (2000 - 2001), T/P18 

Vīrieši (1979 -1999), M 

Sievietes (1984 – 1999), N 

Vīrieši 40+  (1969 - 1978), M40 

Sievietes 35+ (1983. g. dzimušas un vecākas., N35+) 

Vīrieši 50+ (1968. g. dzimuši un vecāki, M50+) 

 

OBLIGĀTI! 

Ķiveres valkāšana ir obligāta. 

Satiksmes noteikumi, satiksmes reģulēšana, ceļazīmes un citi organizatoru norādījumi jāizpilda 

obligāti.   

Pārtikas iepakojumu, dzēriena pudeļu un visādu citu gružu izmešana uz trases un dabā ir STINGRI 

AIZLIEGTA.   

 

ATBILDĪBA 

Katrs dalībnieks apstiprina, ka uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un sportisko 

sagatavotību un ir gatavs ievērot šos noteikumus. 

Katrs dalībnieks uzņemas atbildību par savu un līdzdalībnieku drošību, cik tā atkarīga no viņa. 

Visiem dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, trasē jāatrodas savu vecāku vai aizbildņu 

atbildībā. 

Organizatori  neuzņemas atbildību par dalībnieka gūtajiem veselības traucējumiem un traumām, un 

par personīgās mantas bojāšanu vai zaudēšanu. 

 

Reģistrēšanās www.sportos.eu 

E-pasts: haukaveloklubi.mtu@gmail.com 

 


