Saskaņots:
LRF izpilddirektore ......................................D.Dimante
Apstiprinu:.............................................A.Kimbors
Kuldīgas novada sporta skolas direktors

Jāņa Baukša V.piemiņas kausa izcīņas
sacensības riteņbraukšanā

NOLIKUMS
1.MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Risināt jauniešu brīvā laika nodarbinātības problēmas Kuldīgā. Nostiprināt draudzīgus
sakarus ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sporta skolām un sporta klubiem. Noteikt valsts
labākos jaunos riteņbraucējus.
2.VADĪBA
Sacensības vada un organizē Kuldīgas novada sporta skola, sadarbībā ar Latvijas
Riteņbraukšanas federāciju, riteņbraukšanas klubu”Goldingen Cycling Club”. Sacensību
vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai. Sacensības notiek saskaņā ar SRS
sacensību noteikumiem.
3.VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek 2018.gada 28 – 29.aprīlī Kuldīgā.
4.DALĪBNIEKI
Sacensību dalībnieki tiek sadalīti sekojošās vecuma grupās:
Zēni D
2006.-2007.
Zēni, Meitenes
2004 – 2005,
Jaunieši, Jaunietes 2003. – 2002,
Open
2001.g.dz un vecāki, CFA, Master
Sacensību dalībniekiem obligāti tiesnešu kolēģijā jāiesniedz licence.
5.PROGRAMMA
28.aprīlī, plkst.11:00 individuālie braucieni:
Zēni D, C grupa, Jaunieši, Meitenes, Jaunietes 5km, starta – finiša vieta ciematā Pelči.
28.aprīlī grupas braucieni – starta finiša vieta Priedainē.
15:00 Open grupa – 70km, 17:00 Zēni,Jaunietes 30km, 18:00 Jaunieši, Juniores 50km
29.aprīlī, plkst. 10:30 Kritērija braucieni:
Zēni D grupa, Meitenes - 12km
Zēni C grupa, Jaunietes – 16km
Jaunieši B, Juniores - 22km
Starta – Finiša vieta Pilsētas laukums
6.VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā un katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar KNSS
diplomiem un kausiem. Kopvērtējumā tiek vērtēta visu disciplīnu izcīnīto vietu punktu
summa, par 1.v. tiek 1.p., par 2.vietu 2.p. utt.
Kopvērtējumā uzvar dalībnieks ar mazāko punktu summu, kopvērtējumā tiek vērtēti tie
dalībnieki kuri piedalījušies visās disciplīnās. Ja dalībniekiem punktu skaits vienāds, uzvar
tas, kurš izcīnījis augstāku vietu individuālajā braucienā. Kopvērtējumā tiek apbalvoti 6
labākie, zēnu D,C grupas un jauniešu vērtējumā. D grupai kopvērtējumā tiek vērtēta
individuālā un kritērija brauciena punktu summa. Open grupas dalībnieki tiek apbalvoti par
grupas braucienu šādās kategorijās: Open – absalūtais vērtējums, Juniori 2000-2001, CFA
1999-1984, M-1 1983-1979, M-2 1978-1974, M-3 1973-1969, M-4 un vecāki.

Meiteņu kategoriju uzvarētājas tiek apbalvotas, no 1.-3.vietai, ar sponsoru balvām, diplomu
un medaļu, meitenēm netiek vērtēts kopvērtējums.
7.DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA
Sacensību organizēšanas izdevumus apmaksā Kuldīgas novada sporta skola un Latvijas
Riteņbraukšanas federācija, riteņbraukšanas klubs “Goldingen Cycling Club” .Visus
izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, apmaksā komandējošā organizācija.
8.PIETEIKUMI
Iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 27.aprīlim plkst 12:00 e-mail: ita@lov.lv. Sacensību
dienā pieteikties var tikai Open grupas braucieniem, pārējām vecuma grupām pieteikumi
starta vietā netiks pieņemti. Open grupas dalībniekiem, izņemot juniorus, dalības maksa
par sacensībām 10 eiro, nosūtot pieteikumu un pārskaitot dalības maksu, uz
riteņbraukšanas kluba “Goldingen Cycling Club” konta, Reģ.Nr. LV40008272437, konta nr.
LV73UNLA0055000501020, vai samaksājot sacensību vietā. Piesakoties sacensību dienā
dalības maksa 15 eiro.
Naktsmītnes lūdzu pieteikt: Agris Kimbors :+371 29471416

