
 
  

 

 

2018. gada Latvijas čempionāta MTB maratonā nolikums 
 

1.  Mērķi un uzdevumi 

1.1. Noteikt labākos valsts MTB maratona disciplīnas braucējus elites, junioru un amatieru grupās. 

1.2. Popularizēt MTB maratona disciplīnu kā visiem pieejamu un veselību uzlabojošu 

riteņbraukšanas veidu. 

 

2. Sadarbība un vadība 

Latvijas čempionātu organizē biedrība “Latvijas Kalnu divriteņu federācija” sadarbībā ar Latvijas 

Riteņbraukšanas federāciju. Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas licencēts 1. 

kategorija tiesnesis. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības 

sacensību noteikumiem. 

 

3.    Sacensību vieta, laiks un programma 

Sacensības norisināsies 2018.gada 17. jūnijā Madonā – SEB MTB maratona ceturtā posma ietvaros. 

Elites un amatieru braucēji tiks vērtēti “Toyota Hybrid” distancē, bet junioru grupu braucēji “Virši – 

A” distancē. Junioru grupas puiši startēs no 1. koridora, junioru grupas meitenes no 3. koridora, 

bet elites un amatieru grupu braucēji ieņems starta vietu atbilstoši SEB MTB maratona 

kopvērtējuma rezultātiem. Detalizēta sacensību programma pieejama organizatoru mājaslapā – 

www.velo.lv.  

 

4. Dalībnieku uzņemšana 

Izdevumi, kuri saistīti ar dalībnieku naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa izdevumiem sedz 

komandējošā organizācija vai dalībnieks.  

 

5. Apbalvošana 

Latvijas Čempionāta ieskaitē ar čempionu krekliem, medaļām un diplomiem apbalvo licencētos 

sportistus sekojošās grupās: 

- Elites vīriešu grupa (1999. dz. g. un vecāki)  
- Elites un amatieru sieviešu grupa (1999. dz. g. un vecākas) 
- Junioru puišu grupa (2001 – 2000. dz.g.) 
- Junioru meiteņu grupa (2001. – 2000. dz.g.) 
- “Cycling for all” un “Master”  vīriešu apvienotā grupa (1999. dz.g. un vecāki) 

 
6. Pieteikšanās 
6.1.  Latvijas čempionāta ieskaitē automātiski tiks iekļauti licencētie dalībnieki, kuri būs 

reģistrējušies SEB MTB maratona 4. posmam līdz 13. jūnija pulksten 23:59.  
 

6.2.  Licencētajiem sportistiem, kuri nevēlas tikt vērtēti SEB MTB maratona posma ietvaros, bet 
vēlas pretendēt uz rezultātu Latvijas čempionāta ieskaitē, ir iespēja startēt 
bezmaksas. Reģistrācija iespējama līdz šīs nedēļas ceturtdienas, 14. jūnija, pulksten 
16:00.  

 

http://www.velo.lv/


 
  

 

 

 
Pieteikums brīvā veidā jānosūta uz elektroniskā pasta adresi: toms@lrf.lv. Dalībniekam jānorāda 
sekojoši dati: Vārds Uzvārds, Personas kods, Komanda, Elektroniskā pasta adrese un tālruņa 
numurs.  
 
6.3. Derīgu “Cycling for all” vai “Master” licenču īpašniekiem, kuri vēlēsies čempionātā startēt elites 
vīriešu grupā, tiks dota iespēja iegādāties vienas dienas elites licenci. Lai pieteiktu licences maiņu, 
dalībniekam līdz 2018. gada 13. jūnijam jāsagatavo pieteikums brīvā veidā, nosūtot to uz 
elektroniskā pasta adresi: toms@lrf.lv. 
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