BRĪVĪBAS IELAS NAKTS BRAUCIENS
2018. gada 29.septembrī, Rīgā
NOLIKUMS
Mērķi:
Sekmēt rīdzinieku un Rīgas viesu iesaistīšanos sporta aktivitātēs.
Popularizēt skrituļslidošanas, skeitbordinga un citu ekstrēmo sporta veidu kustību
Latvijā un Rīgas pilsētā.
Organizators:
Pasākumu organizē biedrība “Baltic Events” (turpmāk - Organizators) sadarbībā ar
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
Dalībnieki:
Pasākumā “Brīvības ielas nakts brauciens” (turpmāk - Pasākums) drīkst piedalīties
izmantojot skrituļslidas, skrituļdēļus un skrejriteņus.
Bērniem līdz 16 gadu vecumam Pasākumā atļauts piedalīties tikai kopā ar vecākiem vai aizbildņiem.

Reģistrācija:
Reģistrēties Pasākumam var līdz 29.09.2018. plkst. 10:00 interneta vietnē
www.riga.lv un www.naktsbrauciens.lv. Reģistrācija ir bezmaksas.

Reģistrēties dalībai Pasākumā iespējams arī 29.septembrī, no plkst. 17:00 līdz
22:00 pasākuma centrā Esplanādē.
Starta / Finiša zona:
Brīvības bulvāris pretī Esplanādei.
Trase:
5km trase:
Dalībnieki startē 5km distancē ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem.
(Dalībnieki var veikt vienu vai vairākus apļus; trase atvērta dalībniekiem līdz
plkst. 01:00)
Trases maršruts: Brīvības bulvāris no Esplanādes līdz Brīvības/Senču ielas
krustojumam un atpakaļ līdz Esplanādei.

Pasākuma programma:

29.09.2018 Pasākuma centrā Esplanādē:
 19:00 – 22:00 Dalībnieku numuru izņemšana, skrituļslidu noma, aktivitātes
 21:00 Aktivitātes dalībniekiem
 23:00 Starts braucienam ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem
 00:30 Apbalvošana nominācijās
 01:00 Pasākuma noslēgums

Nominācijas:
 Spožākais dalībnieks
 Oriģinālākais dalībnieks
 Atraktīvākais dalībnieks
 Gaumīgākais dalībnieks
 Krāšņākais pāris
(organizatoriem ir tiesības papildināt nomināciju skaitu līdz pasākuma dienai)

(!) Lai piedalītos nomināciju konkursā par interesantākajiem Nakts brauciena
tērpiem, dalībnieki aicināti savu kandidatūru reģistrēt informācijas teltī, kur visi
pretendenti tiks nofotografēti, lai žūrija vakara gaitā varētu izvēlēties interesantāko
un košāku tērpu īpašniekus.
Vispārīgie noteikumi:
Dalība Pasākumā ir BEZMAKSAS.
Dalībniekiem netiek fiksēts rezultāts, bet vērtēta atraktivitāte un noformējums.
Dalībnieki uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību Pasākuma
norisei un apņemas ievērot drošības noteikumus trasē un ārpus tās, iepriekš to
apliecinot ar savu parakstu, saņemot starta numuru.
Organizatori iesaka izmantot aizsargķiveres, ceļu, roku un elkoņu sargus.
Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam aizsargķ ivere ir OBLIGĀTA.
Organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez
reģistrācijas un oficiālā dalībnieka starta numura.
Organizatori neuzņemas atbildību par sekām, kas iestājas, ja dalībnieks neievēro
Pasākuma nolikumu un citus drošības noteikumus, tai skaitā ceļu satiksmes
drošības noteikumus.

Organizatori Pasākuma laikā uzņemtos foto un video materiālus var izmantot
turpmākām mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.

