
BRĪVĪBAS IELAS NAKTS BRAUCIENS 

2016. gada 17.septembrī 

 

SACENSĪBU NOLIKUMS 

Mērķis: 

Veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās. 

Popularizēt skrituļslidošanas, skeitošanas, riteņbraukšanas un citu ekstrēmo sporta veidu 

kustību Latvijā un Rīgas pilsētā. 

Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 

 

Organizators: 

Pasākumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments  sadarbībā ar 

biedrību Baltic Events.  

 

Dalībnieki: 

Bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, atļauts piedalīties pasākumā vecāku 

uzraudzībā, jo bērniem līdz 16 gadu vecumam aizliegts atrasties uz ielas vieniem pēc plkst. 

22:00. 

No 16 gadu vecuma dalībnieki pastāvīgi var piedalīties nakts braucienā.  

Katrs dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli pasākuma laikā, iepriekš 

to apliecinot ar savu parakstu. 

 

Starta / Finiša zona: 

Gājēju tilts pretī t/p ALFA Brīvības gatvē. 

 

Distances: 

 4,8km skrituļslidošana; 

 4,8km rollerslēpojums; 

 4,8km brauciens ar skrituļdēļiem un skrejriteņiem; 

 4,8km velobrauciens. 

 

 

 



Trase: 

4,8 km trase: T/p ALFA → Brīvības gatves/Ropažu ielas krustojums → t/p ALFA 

 

Pasākuma programma: 

Sacensību centrs t/p Alfa stāvlaukumā.  

 20:00 Sākas reģistrācija un numuru izņemšana visām distancēm; 

 22:00 Noslēdzas reģistrācija un numuru izsniegšana; 

 22:50 Svinīgās uzrunas; 

 23:00 Starts skrituļslidotājiem; 

 23:10 Starts braucienam ar skeitbordiem un skrejriteņiem; 

 23:40 Starts rollerslēpojumam; 

 00:00 Starts velobraucienam; 

 00:30 Skrituļslidošanas un rollerslēpojuma sprints PRO klasē. 

(programma tiks papildināta) 

 

Dalības maksa: 

Dalība “Brīvības ielas sporta naktī” ir BEZMAKSAS. 

 

Aktivitātes sacensību vietā: 

 Izbraukuma tirdzniecība; 

 Atraktīvi pasākuma vadītāji, DJ un muzikāli priekšnesumi; 

 Konkursi un balvas no sponsoriem; 

 Svinīgā apbalvošanas ceremonija; 

 

Apbalvošanas ceremonija: 

Dalībniekiem netiek fiksēts rezultāts. 

Dalībniekiem paredzētas sadarbības partneru balvas dažādās nominācijās. 

Katrs pasākuma dalībnieks piedalās balvu izlozē no sadarbības partneriem. 

 

Vispārīgie noteikumi: 

Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu. 

Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas 

veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. 

Organizatori iesaka izmantot aizsargķiveres. Bērniem līdz 18 gadu vecumam aizsargķivere ir 

obligāta. Pie ķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.) 



Ieteicams izmantot ceļu, roku un elkoņu sargus. 

Piedaloties sacensībās, katrs sacensību dalībnieks uzņemas pats par sevi atbildību, ko 

apliecina ar savu parakstu , saņemot dalībnieka starta numuru. 

Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez 

reģistrācijas un organizatoru piekrišanas. 

Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi. 

Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 5 000 EUR. 

Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto 

fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm. 

 

Dalībnieku ievērībai: 

Organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā. 

 


