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Dainis Ritums
Riteņbraukšanas sporta kluba
“Tandēms” valdes priekšsēdētājs

,,Saskaņots”
Māra Krūmiņa
Dobeles novada kultūras
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NOLIKUMS
PAVASARA MEISTARSACĪKSTĒM RITEŅBRAUKŠANĀ
„DOBELES KAUSS”
1. Mērķis un uzdevumi
1.1.Popularizēt riteņbraukšanas sportu šosejas braucienos.
1.2.Noteikt labākos riteņbraucējus visās vecuma grupās pavasara periodā.
2. Sacensību vadība
2.1. Sacensības organizē Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms” sadarbībā ar
Dobeles novada kultūras un sporta pārvaldi, Dobeles sporta skolu un Latvijas
riteņbraukšanas federāciju.
2.2.Tiešā sacensību vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai.
2.3.Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības
noteikumiem.
3. Sacensību laiks un vieta
3.1.Sacensības notiek Dobeles un Tērvetes novada teritorijā no 2018. gada 14. un
15.aprīlī.
3.2.Iebraukšanas diena 13. aprīlis.
3.3.Sacensību sākums 14. aprīlī plkst. 12:00
3.4.Dalībnieki:
Sacensībās piedalās licencēti sportisti:
Zēni, meitenes
Zēni, meitenes
Jaunieši, jaunietes
Juniori, juniores
Cycling for all
Master

D; DM 2006. – 2007. g. dzim. Pārnesums 6,40m
C; CM 2004. – 2005. g. dzim. Pārnesums 6,40m
B; BM 2002. – 2003. g. dzim. Pārnesums 7,01m
A; AM 2000. - 2001. g. dzim. Pārnesums 7,93m
CFA 1999. – 1984. g. dzim.
V1 1983. – 1979. g. dzim.
V2 1978. – 1974. g. dzim.
V3 1973. – 1969. g. dzim.
V4 1968. – 1964. g. dzim.
V5 1963. – 1959. g. dzim.
V6 1958. – 1954. g. dzim.
V7 1953. + g. dzim.

SACENSĪBU PROGRAMMA
Sestdiena, 2018. gada 14. aprīlis
Individuālais brauciens, Starts un finišs Apguldē
plkst. 12:00 D; DM grupa
5km (Cerību kauss)
plkst. 12:30 C; CM; B; BM; A; AM grupas
10km (Cerību kauss)
plkst. 14:00 CFA; V 1-7 grupas
10 km ( 3. kategorija )
“Brauc auzās droši” distance, Dobeles dzirnavnieka kausa izcīņas 1.posms.
Pieteikumi individuālajam braucienam sacensību dienā, 14. aprīlī netiks pieņemti.
Sacensību grupu starta laiki var tikt mainīti atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.
Svētdiena, 2018. gada 15. aprīlis
Grupas braucieni, Starts un finišs A/S „Tērvete” ciematā,
Kroņaucē pie mehāniskajām darbnīcām
plkst. 10:00 CM; BM
20 km
plkst. 10:45 C
30 km
plkst. 12:00 B; AM
50 km
plkst. 13:30 A; CFA; V 1-7
80 km (2. kategorija)
“Brauc auzās droši” distance, Dobeles dzirnavnieka kausa izcīņas 2.posms.
4. Vērtēšana
4.1.Vērtējums katrā vecuma grupā notiek atsevišķi, uzvar dalībnieks, kurš attiecīgā
grupā šķērsojis finiša līniju un uzrādījis labāko rezultātu.
4.2. Dalībnieks kurš apdzīts par apli no sacensībām tiek noņemts.
5. Dalībnieku uzņemšana
5.1.Izdevumus saistītus ar sacensību organizēšanu sedz Riteņbraukšanas sporta
klubs „Tandēms”, Latvijas riteņbraukšanas federācija (LRF), Dobeles novada Kultūras
un sporta pārvalde.
5.2.Dalībnieku naktsmītnes, ēdināšanas un ceļa izdevumus sedz komandējošā
organizācija.
5.3.Dalības maksa iepriekš piesakoties junioru (A;AM), CFA un veterānu (V)
grupām par dalībnieku; 10 EUR, neatkarīgi no startu skaita.
5.4. Dalības maksa, piesakoties grupas braucienam sacensību dienā 15.04. - 15.EUR.
5.5. Iepriekšējā pieteikšanās noslēdzas 11. aprīlī plkst. 24:00 un ir aizpildīts
pieteikums sacensību organizatora mājas lapā rsktandems.com.
Komandas var iesūtīt kopējo pieteikumu pēc formas;
N.p.k. Vārds

Uzvārds Dzimšanas gads

UCI kods

Komanda

5.6. Dalības maksas var veikt ar pārskaitījumu Riteņbraukšanas sporta klubs
„Tandēms” kontā vai saņemot dalībnieku numurus sacensību dienā. Veicot
pārskaitījumu pie numuru saņemšanas jāuzrāda pārskaitījuma uzdevuma kopija.
REKVIZĪTI:
RITEŅBRAUKŠANAS SPORTA KLUBS “TANDĒMS”
REĢ.NR. LV40008025498
BANKAS KONTS LV60HABA000140J040649
6. Apbalvošana
6.1.Uzvarētājus 1. - 3. vietas ieguvējus individuālajā braucienā (ITT) D; C; B
grupās apbalvo LRF Cerību kausa sacensību ietvaros.
6.2.Uzvarētājus 1. – 3. vietas ieguvējus individuālajā braucienā (ITT) A; CFA; V
1-7 grupās apbalvo ar piemiņas medaļām un sponsoru balvām atbilstoši
3.kategorijai.
6.3.Uzvarētājus 1. - 3. vietas ieguvējus grupas braucienā C; CM; B; BM; AM grupās
apbalvo ar piemiņas kausu un sponsoru balvām.
6.4.Uzvarētājus 1. - 3. vietas ieguvējus grupas braucienā absolūtajā vērtējumā A;
CFA; V grupās apbalvo ar naudas balvām atbilstoši 2.kategorijai. Uzvarētājus
pa vecuma grupām ar piemiņas kausu un sponsoru balvām.
6.5.Ja dalībnieku skaits sacensību disciplīnās AM;CFA un V vecuma grupās ir
mazāks par 5, tad tiek apbalvoti tikai 1. vietas ieguvēji.
7. Papildus informācija
7.1.Sacensībās piedalās Nacionālo federāciju licencēti sportisti.
7.2.Labojumus sacensību pieteikumā pieņems sacensību tiesnešu kolēģija no plkst.
8:30 līdz 9:00 sacensību dienā, 14. aprīlī.
7.3.Komandu pārstāvju sapulce notiek 14. aprīlī. plkst. 10:00 Dobeles sporta hallē,
Tērvetes ielā 10.
7.4.Sacensību organizatoriem ir tiesības nolikumā izdarīt izmaiņas (laika apstākļi,
ceļa kvalitāte, dalībnieku skaits pa grupām ), par kurām paziņos atsevišķi.
7.5.Sacensību organizatoru kontaktinformācija:
Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms”, epasts - rsktandems@gmail.com
Sacensību galvenais organizators Dainis Ritums, tel. 29275833,
epasts - ritumsdainis@inbox.lv.
7.6. Ja dalībniekiem ir nepieciešamas naktsmītnes, sazināties ar Daini Ritumu.

