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INDIVIDUĀLAJĀ BRAUCIENĀ 

2016. gadā 

 

1. Mērķis un uzdevums. 

Popularizēt šosejas riteņbraukšanas sportu, noskaidrot valsts čempionus un Nāciju 

kontinentālās klasifikācijas punktu ieguvējus. 

 

2. Sacensību vadība. 

Sacensibas organizē un vada Latvijas Riteņbraukšanas federācija sadarbībā ar Raunas 

novada domi. Sacensību tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai. 

Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības                        

( UCI  ) sacensību noteikumiem. 

3. Sacensību laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2016. gada 22. jūnijā, Raunā. 
Starts un finišs  pie Raunas novada domes .  
Iebraukšanas diena 21. 06.2016. 
 

4. Dalībnieki. 
Piedalās Elite vīrieši, U-23 vīrieši, juniori, jaunieši, Elite sievietes, juniores, jaunietes 
un veterāni vīrieši, sievietes. 
Sacensībās piedalās tikai LRF licencēti Latvijas pilsoņi. 
 

5. Sacensību programma: 
Individuālie braucieni: Elite vīrieši             35 km 
                                         U-23 vīrieši            35 km 
                                         juniori vīrieši         20 km 
                                         Elite sievietes        20 km  
                                         juniores                  15 km 
                                         seniori vīrieši         15 km 
                                         seniores sievietes 10 km 
                                         jaunietes                 10 km 
                                         jaunieši                   10 km 
 



 
 

6. Dalībnieku uzņemšana. 
Izdevumus saistītus ar sacensību organizēšanu sedz Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija. Pārējie izdevumi – dalībnieku naktsmītnes, ēdināšanas un ceļa izdevumus 
sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. 
 

7. Apbalvošana. 
Latvijas čempionāta uzvarētājus, Elite vīrieši, U-23 vīrieši, juniori vīrieši, Elite sievietes 
un juniores sievietes apbalvo ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kausu, medaļu 
un diplomu, 2. – 3. vietas ieguvējus ar medaļām un LRF diplomiem. Elites vīriešu,     
U-23- vīriešu un Elite sieviešu uzvarētājus apbalvo ar Latvijas čempionu kreklu. 
Jauniešus,  jaunietes, seniorus vīriešus un seniores                                                                                                                                                                                                                                                                
sievietes 1. – 3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un LRF diplomiem. 
Seniorus vērtē sekojošās vecuma grupās: 

1. 30. – 34. gadi    ( 1982. – 1986. dzim. g. ) 
2. 35. – 39. gadi    ( 1977. – 1981. dzim. g. ) 
3. 40. – 44. gadi    ( 1972. – 1976. dzim. g. ) 
4. 45. – 49. gadi    ( 1967. – 1971. dzim. g. ) 
5. 50. – 54. gadi    ( 1962. – 1966. dzim .g. ) 
6. 55. – 59. gadi    ( 1957. – 1961. dzim. g. ) 
7. 60. – 64. gadi    ( 1952. – 1956. dzim. g. ) 
8. 65. – 69. gadi    ( 1947. – 1951. dzim. g. ) 
9. 70. – 74. gadi    ( 1946. -  1942. dzim.g. ) 
10. 75. gadi +          ( 1941. dzim. g. un vecāki ) 

Seniores sievietes 30. – 59. gadi ( 1986. – 1957. dzim. g. ) vērtējums tiks veikts 
izmantojot vecuma laika koeficentu. 
 

8. Pieteikumi . 
Iepriekšējie pieteikumi tiek pieņemti tikai uz LRF apstiprinātas pieteikuma 
veidlapas un jāiesūta Latvijas Riteņbraukšanas federācijā Grostonas ielā 6b, Rīgā, e-
pasts: sniegs@lrf.lv līdz 2016. gada 20. jūnijam plkst.12:00. Mandātu komisija, 
licenču uzrādīšana un starta protokola precizēšana 22. jūnijā Raunā, pie novada 
domes no plkst. 8:45 līdz 9:30. Komandu pārstāvju sanāksme plkst. 10:30 starta, 
finiša vietā. 
Starts individuālajā braucienā plkst. 11:30 
Pieteikumi individuālajam braucienā 22. jūnijā netiks pieņemti. 
 
 
Latvijas Riteņbraukšanas federācija 
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