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N O L I K U M S. 

 

LR čempionātam un “Zemgales kauss”  
daudzdienu braucienā junioriem. 

 
Mērķis un uzdevums. 

 
1. Attīstīt un popularizēt riteņbraukšanas sportu Dobeles un Tērvetes novados, kā 

arī Latvijā. 

2. Nodibināt draudzīgus sakarus ar citām Latvijas sporta skolām, sporta klubiem un 

ārzemju sportistiem. 

3. Noskaidrot labākos riteņbraucējus dažādās nominācijās. 

 
Sacensību organizācija un vadība. 

 

1. Sacensības organizē un vada Latvijas Riteņbraukšanas federācija, Dobeles novada 

Kultūras un sporta pārvalde, RSK “Tandēms”, Dobeles novada pašvaldība, 

Tērvetes novada pašvaldība un Dobeles  sporta skola. 
2. Sacensības notiek atbilstoši UCI noteikumiem. 

3. Sacensības tiesā RSK “Tandēms” un LRF apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

 

Sacensību vieta un laiks. 

 

Sacensības notiek Dobelē, Dobeles un Tērvetes novadā - 2018.gada 23.-25. augustā. 
Iebraukšanas diena 22.augusts līdz plkst.17.00 Dobeles  sporta centrā (hallē) Tērvetes 

iela 10. 

Sacensību programma: 

        

       23.08. plkst.10.00 ind.br                             10 km 

       23.08. plkst.16.00 grupa                             70 km 
       24.08. plkst.11.00 grupa                            108 km   

       25.08. plkst.09.00 grupa                              90 km 

 

Sacensību dalībnieki un pārnesumi 

 
Sacensībās piedalās 2000.-2002.g.dz. dalībnieki . 

Komandā 6 sportisti un 2 apkalpojošais personāls. 

Pārnesums  - 7,93 m ( 52/14 )     

 

Vērtēšana. 

 
 

Sacensības individuālas un komandu. 

Uzvarētājs absolūtā vērtējumā individuāli tiek noteikts pēc mazākās laika summas. 

Komandu vērtējumā „Zemgales kauss” uzvar komanda, kurai mazākā laiku summa visos 

etapos kopā. 



Katrā etapā komandu vērtējumā tiek vērtēta trīs labāko sportistu laiku summa. 

Individuālajā vērtējumā vienāda laika summas gadījumā augstāka vieta sportistam, kam 
augstāka vieta individuālajā braucienā. 

 

Etapa uzvarētājam, izņemot individuālo braucienu, atskaita no uzrādītā laika un par 

aktivitāti dod punktus: 

                          1. vieta                7’ - 5 punkti 

                          2. vieta                5’ - 4 punkti 
                          3. vieta                3’ - 3 punkti 

                          4. vieta                2’ - 2 punkti 

                          5. vieta                1’ - 1 punkts 

Grupu braucienā starpfinišos katrā etapā atskaita no uzrādītā laika un par aktivitāti dod 

punktus: 
                          1. vieta               3’- 3 punkti 

                          2. vieta               2’- 2 punkti 

                          3. vieta               1’- 1 punkts 

Prēmijas sekundes finišā un starpfinišā tiek vērtētas tikai individuālajā vērtējumā katrā 

etapā. 

Aktīvāko riteņbraucēju nosaka pēc lielākās punktu summas. Ja punktu summa vienāda, 
tad aktīvākais, kuram augstāka vieta individuālajā vērtējumā. 

 

Apbalvošana. 

 

*Sacensību kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvējus individuāli  apbalvo ar Dobeles novada 
pašvaldības kausiem un sponsoru balvām.  

*1.-3. Vietu ieguvējus Latvijas čempionātā kopvērtējumā (LRF licencētie sportisti ) apbalvo 

ar LRF kausiem, medaļām un attiecīgās pakāpes diplomiem. 

*Aktīvāko riteņbraucēju absolūtā vērtējumā apbalvo ar LRF kausu un attiecīgās pakāpes 

diplomu. 

*Komandu vērtējumā ”Zemgales kauss”  kopvērtējumā 1. vietas ieguvēju komandu 
apbalvo ar Dobeles novada domes dāvāto kausu un sponsoru balvām. 

*Sacensību kopvērtējumā ar Dobeles novada pašvaldības dāvāto kausu apbalvo labāko 

jauno 2001.-2002.g.dz. sportistu.  

 

Dalībnieku uzņemšana un sacensību sarīkošana. 
 

LRF apmaksā uzaicināto tiesnešu komandējuma izdevumus, sacensību organizēšanas un 

apbalvošanas finansējumu. 

Dobeles novada dome un RSK “Tandēms” apmaksā  izdevumus, kas saistīti ar sacensību 

organizēšanu, nodrošināšanu un uzaicināto viesu uzņemšanu (ēdināšanu, dzīvošanu). 

Izdevumi, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās, apmaksā komandējošās 
organizācijas. 

 

Pieteikumi. 

 

Iepriekšējie dalībnieku vārdiskie un skaitliskie pieteikumi, iesniedzami līdz 18.augustam 
pl. 24.00 , e-pasts ritumsdainis@inbox.lv 

Naktsmītņu rezervēšana iesniedzama līdz 18.08. 2018. pa tel. GSM 00371 29275833, 

ritumsdainis@inbox.lv 

Licences un precizētie vārdiskie pieteikumi iesniedzami 22.08.2018. no plkst.  

15.00-17.00 Dobeles pilsētas sporta centrā (hallē) Tērvetes ielā 10. 

Pārstāvju sanāksme 22.08. plkst. 18.00 Dobeles pilsētas sporta centrā „Dobeles halle”. 
 

Latvijas Riteņbraukšanas federācija 

Riteņbraukšanas sporta klubs “Tandēms”  
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