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33. Murjāņu sporta ģimnāzijas kausa izcīņa riteņbraukšanā  

Latvijas Čempionāts kritērija braucienā  

 

I Mērķis un uzdevumi. 

1. Celt MSĢ riteņbraukšanas nodaļas audzēkņu sporta meistarību. 

2. Nodibināt sacensību kontaktus ar ārzemju izlašu komandām. 

3. Popularizēt riteņbraukšanas sportu. 

 

II Vieta un laiks. 

Sacensības notiek 2017.g. 1.09. Siguldā (jaunais serpentīns pie Gaujas tilta) un 2017.g. 2.09. 

Raganā. Iebraukšanas diena 31.08.2017. Licenču pārbaude 1.09.2017. no plkst.14.30-16.00 

Komandas pārstāvju sanāksme plkst. 16.30 (pēc licenču pārbaudes). Siguldā pie laivu stacijas. 

 

III Dalībnieki. 

Sacensībās piedalās: 

 Zēni (2003.-2005.g.)  

 Jaunieši (2001.-2002.g.) 

 Juniori (1999.-2000.g.) 

 Vīrieši (gan elite, gan masters/cycliong for all kategorija).  

 Tautas klase (MTB) 

Uz kausa sacensībām tiek uzaicināti Latvijas un citu valstu labākie riteņbraucēji – gan komandas, gan 

individuāli sportisti. Braucienā pret kalnu sacensības notiek vienā sporta divriteņu klasē, kritērija 

braucienos divās klasēs – sporta divriteņu un MTB divriteņu (tautas) klasē. MTB (tautas) klasē drīkst 

piedalīties arī jaunāki dalībnieki par 1998.g.dz. Sievietes jaunietes drīkst piedalīties zēnu vecuma grupā, 

juniores drīkst piedalīties jauniešu vecuma grupā. Bērnu turnīrā (nelicenzētie) drīkst piedalīties tikai ar 

MTB divriteņiem.  

Bērnu turnīra dalībniekiem un Tautas brauciena ar MTB divriteņiem dalībnieku reģistrācija notiks 

2.09.2016. no pl.12.00 – 13.00 pie Krimuldas vidusskolas.  

Sacensībām ir individuāls vērtējums un dalībnieku skaits komandā netiek ierobežots. 

 

IV Sacensību rīkošanas kārtība. 

Sacensības organizē MSĢ riteņbraukšanas nodaļa kopā ar LRF un Biedrību „Murjāņu sporta klubs 

„Barons”, Sacensības tiesā LRF apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

Sacensību drošību nodrošina licenzēta apsardze un brīvprātīgi palīgi. 

 

V Programma. 

1.09. Individuālais brauciens kalnā, serpentīns pie Gaujas tilta. Stāvvieta pie laivu stacijas. Starts 

plkst.17.00. Provizoriskais starta saraksts tiks izsūtīts komandām 30.augustā.  

 

2.09. Kritērija brauciens Raganā, pie Krimuldas vidusskolas. Starts katrai vecuma grupai 5-10 

min pēc iepriekšējās grupas finiša. Starta laiki norādīti provizoriski.  

11:00 zēni 8 apļi x 2,1 km = 16.8 km C grupa 

11:30 jaunieši 14 apļi x 2,1 km = 29,4 km B grupa 

12:20 juniori 20 apļi x 2,1 km = 42 km A grupa 

13:30 vīrieši [Elite OPEN]14 apļi x 2,1 km = 29.4 km (ar šosejas velosipēdiem) 

14:20 tautas klase 8 apļi x 2,1 km = 16.8 km (bez licencēm, viens finišs, ar MTB velosipēdiem) 



Velosipēda defekta gadījumā tiesnešu kolēģija var piešķirt dalībniekam neitrālo apli defekta novēršanai. 

Starpfinišos dalībnieki izcīna 1. – 5 punktus, 2. – 3 p., 3. – 2 p., 4. – 1.p (katrā otrā aplī), pārējos apļos 1. 

– 1 punktu. Pēdējā finišā punktu skats ir tāds pats, kā pārējos starpfinišos. Vienāda punktu skaita 

gadījumā uzvarētājs tiek noteikts pēc pēdējā finišā iegūtās vietas. 

 

Bērnu sacensības (nelicenzētie) ar MTB divriteņiem – 2001.-2002.g.(15-16g.v.) 4 apļi, 2003.-2004.g. 

(14-13g.v.) 4 apļi, 2005.-2006.g.(12-11g.v.) 3apļi, 2007.-2008.g.(10-9g.v.) 2apļi, 2009.-2010.g.9(8-7g.v.) 

2 apļi, 2011.-2012.g.(6-5g.v.) 1 aplis, 2013.-2014.g.(4-3g.v.) 1 aplis un jaunākie dalībnieki 100m.(ar 

trīsriteņiem). 

Bērnu sacensības notiks stadionā. Vienā braucienā startē 3 – 4 dalībnieki. Uzvarētāju nosaka pēc 

labākā uzrādītā laika distancē katrā vecuma grupā. Šosejas sporta divriteņi nav atļauti. 

Iespējamas kritērija trases un apļu skaita izmaiņas. 

VI Vērtēšana. 

Sacensības ar individuālu vērtējumu. MSĢ apbalvo ar uzvarētāja kausu pirmo vietu ieguvējus zēniem, 

jauniešiem, junioriem un vīriešiem, summējot izcīnītās vietas abās disciplīnās – dalībnieks ar mazāko 

punktu skaitu ir uzvarētājs. Vienāda punktu skaita gadījumā, uzvarētājs tiek noteikts pēc augstākās 

vietas kritērija braucienā. Tautas klasē uzvarētājam tiek pasniegts kauss par kritērija braucienu. LRF 

apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus Latvijas čempionāta kritērija braucienā elitei, junioriem, jauniešiem un 

zēniem. Krimuldas novada dome apbalvo dalībniekus ar piemiņas medaļu. Paredzētas arī sponsoru 

balvas. 

Kritērija braucienā katram dalībniekam tiek noteikta vieta neatkarīgi no iegūtiem punktiem.  

Apbalvošana visām disciplīnām notiks pēc kritērija braucieniem pie Krimuldas vsk. (orientējoši ap 

pl.15.00) 

Zēnu un jauniešu rezultāti tiek vērtēti arī Cerību kausa ieskaitē. Cycling for all/Masters kategorijas 

sportistu kritērija brauciena rezultāti tiek ņemti vērā LRF Amatieru ranga ieskaitē.  

 

VII Dalībnieku uzņemšana un sacensību rīkošana. 

LRF veic tiesnešu darba apmaksu par sacensību tiesāšanu. Medicīnisko apkalpošanu un citus ar 

sacensību organizēšanu saistītus izdevumus apmaksās Siguldas novada dome, Krimuldas novada 

dome un Sējas novada pašvaldība. Izdevumus, saistītus ar sacensību norises nodrošinājumu, apmaksā 

Siguldas un Krimuldas novada domes.  

MSĢ veic sacensību vietu iekārtošanu, sacensību gaitas nodrošināšanu un uzvarētāju apbalvošanu.  

Izdevumus, saistītus ar iebraucēju komandu dzīvošanu skolas internātā un ēdināšanu sedz 

komandējošās organizācijas vai paši dalībnieki individuāli.  
 

VIII Pieteikšanās 

Iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 30.08.2017. pl.15.00 uz e-pastu msg@inbox.lv. 

Komandas, kuras interesē dzīvošana un ēdināšana līdz 26.08.2016. pieteikties e-pastā msg@inbox.lv 

Informācija par trasi www.facebook.com/MSKBarons, www.lrf.lv  

 

Atļautie pārnesumi pa vecuma grupām:  

A juniori  52/14 vai 7,93 m 

B jaunieši 52/16 vai 7,01m (46/14) 

C zēni  42/14 vai 6.40m 

 

Riteņbraukšanas nod. vec. treneris: J.Veide 

+371 26545194 
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