
 

 

 

 

                                                                               ,,Apstiprinu” 

                                                                               Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

                                                                               izpilddirektore: 

 

                                                                                                           Dace  Dimante 

Nolikums 

Latvijas  XCO Čempionātam  ( MTB kross). 

 

 

1. Mērķis un uzdevums. 

Noteikt  labākos valsts  MTB krosa braucējus. Popularizēt riteņbraukšanas sportu 

jaunatnes vidū, pievērst jaunatni aktīvām un regulārām sporta nodarbībām. 

 

2. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē LRF sadarbībā ar ,,NN Sporta klubu”. Tiešā vadība uzdota LRF 

nozīmētai tiesnešu kolēģijai. 

Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraucēju savienības ( UCI ) MTB  

sacensību noteikumiem. 

 

3. Laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2017. gada 16. jūlijā, Priekuļos ( Biatlona un distanču 

slēpošanas sporta centrā ), starts plkst. 12:00. 

 

4. Dalībnieki. 

Latvijas Čempionātā piedalās LRF licencēti sportisti: 

Zēni                    2003. – 2004. dz. g. 

Jaunieši               2001. - 2002. dz. g. 

Juniori                 1999. - 2000. dz. g. 

Vīrieši- Elite       1998. dz. g. un vecāki. 

 

Sievietes-Elite un juniores 2000. dz. g. un vecākas. ( viens kopējs vērtējums ). 

Jaunietes 2001. dz.g. un jaunākas. ( viens kopējs vērtējums ). 

 

Cycling for all       1998. – 1987. dz.g. 

Vīrieši-seniori I     1986 – 1977. dz.g. 

Vīrieši-seniori II    1976 – 1967. dz. g. 

Vīrieši seniori III   1966. dz. g. un vecāki.  

 

5. Sacensību programma  un distances.  ( apļa garums  4.5 km. ). 
1. starts plkst.: 12:00   Vīrieši-elite -        6  apļi. 

                                       Vīrieši juniori -    4  apļi. 

                                      ( Vīri un juniori startē  vienlaicīgi, uz startu dalībnieki 

tiks izsaukti un sarindoti pēc  2016. gada L.Č. rezultātiem ). 

 

2. starts plkst.:  14:00.  Sievietes-elite un juniores – 4 apļi( stājas 1. st. rindā) 

                                      Jaunieši     -   3  apļi 

                                      Jaunietes    -  3  apļi. 

 

3.   starts plkst.:   15:30. Zēni          -   2  apļi 

                                     Cycling for all,  Vīrieši-seniori I, seniori II, seniori III  - 2 

apļi.(Startē 1 min. pēc zēniem). 



 

 

 

6. Vērtēšana. 

Vērtējums katrā vecuma grupā atsevišķi. Uzvar dalībnieks, kurš savā vecuma grupā 

uzrādījis labāko vietu. Sacensības individuālas. 

 

7. Dalībnieku uzņemšana un izdevumi. 

Izdevumi, kuri saistīti ar sacensību sarīkošanu sedz Latvijas Riteņbraukšanas 

federācija un ,,NN Sporta klubs”. Pārējie izdevumi – dalībnieku naktsmītnes, dienas 

nauda ( ēdināšana ) , ceļa izdevumi uz komandējošās organizācijas vai dalībnieku 

rēķina. 

      

 

8. Apbalvošana. 

Uzvarētājus 1. – 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar LRF diplomiem 

un medaļām. ,,NN Sporta klubs” uzvarētājus apbalvo ar sacensību sponsoru balvām. 

Elites  grupās uzvarētājs saņem Latvijas čempiona kausu. 

 

9. Pieteikumi. 

Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta Latvijas Riteņbraukšanas federācijā līdz 14. jūlijam 

plkst.: 12:00,  e-pasts:  cycling@lrf.lv 

Pārstāvju sanāksme 16.07.2017. g. plkst.: 11:20 starta vietā. 

Sacensību dienā reģistrācija un starta numuru saņemšana no plkst.: 10.00. līdz 11.50. 

 2.un 3. starta dalībniekiem, kuri  būs sacensībām pieteikušies  savlaicīgi, 
tiks dota  iespēja reģistrēties  un saņemt numurus arī nedaudz vēlāk. 

 

(pieteikšanās e-pastā individuālajiem dalībniekiem vienkārša : 1. Sacensību 

nosaukums un datums, 2. Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, 3. licences UCI ID 

kods, 4. grupa kurā vēlas startēt.). 

 

 

 

 

Atbildīgais par sacensību sarīkošanu  Normunds Noreiko. ( 26416161 ) 

Sacensību trases veidotājs Vilmārs  Tomsons. ( 29135633 ). 

 

  

 

 

 

 

 

Latvijas Riteņbraukšanas federācija. 

     


