Latvijas Riteņbraukšanas federācijas amatieru MTB un šosejas rangu nolikums 2018. gada
sezonai
1. Mērķi un uzdevumi.
 Veicināt Latvijas amatieru riteņbraukšanas kustības attīstību.
 Palielināt licencēto riteņbraucēju skaitu Latvijā.
 Veicināt Latvijas riteņbraukšanas sacensību popularitāti.
 Noteikt labākos amatieru riteņbraucējus individuālajā un komandu vērtējumā.
 Dot iespēju amatieru sportistiem sacensties absolūtajā un vecuma grupu vērtējumā.
 Veicināt jaunu riteņbraukšanas klubu un komandu veidošanos.
 Paplašināt Latvijas Riteņbraukšanas federācijas licenču lojalitātes programmu.
 Paaugstināt Latvijas riteņbraukšanas sacensību organizatorisko līmeni.
 Piesaistīt jaunus riteņbraukšanas sporta atbalstītājus.
2. Amatieru rangā iekļautās 2018. gada šosejas sacensības.
Augstākā kategorija

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

Latvijas amatieru
čempionāts
individuālajā braucienā

Vienības velobrauciena sporta
distance

Dobeles dzirnavnieka kausa
izcīņas 2. posms

Dobeles dzirnavnieka
kausa izcīņas 1. posms

Dobeles dzirnavnieka kausa
izcīņas 3. posms

Filter Velokauss
(1. – 4. posms)

Ķekavas velomaratona sporta
distance

Latvijas amatieru
čempionāts grupas
braucienā

Latvijas velo svētku Olainē sporta
distance
Filer Velokauss finālposms Ainažos
Valkas četrcīņas 1.posms: Valka –
Naukšēni - Valka
Toyota Rīgas velomaratona sporta
distance

Čempionu kauss Kuldīgā
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Jāņa Baukša kausa izcīņa
grupas braucienā

3. Amatieru rangā iekļautās 2018. gada MTB sacensības.
Augstākā
kategorija

1. kategorija

Latvijas amatieru
čempionāts MTB XCO
krosā

SEB MTB maratona Toyota Hybrid
distance (6 posmi)

Vivus.lv MTB maratona XRX
maratona distance (7 posmi)

2. kategorija

3. kategorija

Velokross Baloži (5 posmi)

MTB velobrauciens Ogre Ikšķile

SEB MTB maratona Virši –
A distance (7 posmi)
Vivus.lv MTB maratona
Latvijas Valsts Mežu
pusmaratona distance
(7 posmi)

Jūrmalas MTB maratona sporta
distance

Latvijas čempionāts
MTB maratonā/ SEB
MTB maratona 4.
posma Toyota Hybrid
distance

Valkas četrcīņas 2. posms
– MTB riteņbraukšana

Filter Velokausa MTB
distance (4 posmi)

Vienības velobrauciena
MTB brauciens

Daugavpils velokross

Carnikavas pavasara Zibens
riteņbrauciens
Dobeles dzirnavnieka
kausa izcīņas 4. posms

Carnikavas rudens Zibens
riteņbrauciens
Daugavpils novada MTB
maratons

Velobrauciens apkārt Burtnieku
ezeram

Priekules MTB maratona
maratona distance
Līvānu MTB maratons
Jēkabpils MTB maratons

Priekules MTB maratona
pusmaratona distance

Lejaskurzemes MTB
velokrosa seriāls (5 posmi)

Kūku MTB maratons
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4. Individuālais vērtējums:
4.1. Tiek vērtēti dalībnieki ar derīgām Cycling for all (19 – 34 gadu vecumam) un Master (no 35 gadu
vecuma) licencēm vīriešu un sieviešu absolūtajos vērtējumos, kā arī pa vecuma grupām.
 Šosejā: grupas, individuālajā un kritērija braucienos.
 MTB: XCM maratona, XCO braucenos un XC individuālajos braucienos.
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4.1.1. Noteiktās vecuma grupas šosejas un MTB amatieru rangos vīriešu, kā arī sieviešu vērtējumos:
19 – 34 gadi
35 – 39 gadi
40 – 44 gadi
45 – 49 gadi
50 – 54 gadi
55 – 59 gadi
60 – 64 gadi
65+ gadi
4.2. Šosejas rangā vīriešiem no 17 ranga sacensībām vai sacensību posmiem tiek vērtēta 12 sacensībās
vai sacensību posmos labāko gūto punktu summa. Šosejas rangā sievietēm no 18 ranga
sacensībām vai sacensību posmiem tiek vērtēta 10 sacensībās gūto punktu summa.
4.3. MTB rangā no 44 ranga sacensībām vai sacensību posmiem tiek vērtēta 17 sacensībās vai
sacensību posmos labāko gūto punktu summa. Sieviešu MTB rangā no 44 ranga sacensībām vai
sacensību posmiem tiek vērtēta 14 sacensībās vai sacensību posmos labāko gūto punktu summu.
4.4. MTB amatieru ranga sacensībās, kurās ir divas vai vairāk distances, kas iekļautas LRF amatieru
rangā, individuālajā vērtējumā tiek vērtētas viena distance, kurā sportists guvis lielāko punktu
skaitu.
4.5. Ja sacensību protokolos ieskaites punktus iegūst Elites licenču īpašnieki un ārzemju sportisti,
Cycling for all un MASTER licenču īpašniekiem automātiski tiek paaugstinātas vietas sacensību
protokolos.
4.6. Sievietēm punkti tiek piešķirti atbilstoši izcīnītai vietai sieviešu konkurencē.
4.7. LRF atjauno Latvijas šosejas un MTB riteņbraucēju (vīriešu un sieviešu) Cycling for all un Master
rangus katru nedēļu ranga sezonas periodā no aprīļa līdz oktobrim.
4.8. Šosejas un MTB amatieru rangos netiek iekļauti dalībnieki, kuri 2017. gada sezonā reģistrēja UCI
elites licences.
5. Komandu vērtējums:
5.1. Lai komanda tiktu iekļauta ranga vērtējumā ir nepieciešams aizpildīt komandas pieteikumu formu
LRF mājaslapā, sadaļā amatieru rangs – komandas – pieteikt komandu, līdz 2018.gada 1. aprīlim, kā arī
veicot komandas reģistra maksu – 20.00 Eur apmērā. Komandu par dubultu samaksu iespējams pieteikt
arī pēc 1. aprīļa.
5.2. Komandas sastāvā iespējams pieteikt neierobežotu skaitu dalībnieku.
5.3. Katrās ranga kalendārā iekļautajās sacensībās tiek summēti līdz 4 (četru) labāko komandas
dalībnieku izcīnītie ranga punkti. (absolūtajā vīriešu un sieviešu ar Cycling for all vai MASTER licencēm
vērtējumā)
5.4. Sacensībās, kurās ir divas vai vairāk rangā iekļautās distances, tiek vērtēti līdz 4 labāko komandas
dalībnieku izcīnītie ranga punkti. (neatkarīgi no distances)
5.5. Komandas sastāvā iespējams pieteikt arī zēnu, jauniešu, meiteņu un junioru grupu sportistus/es,
tomēr šie komandas dalībnieki netiek vērtēti amatieru rangā.
5.6. Sezonas laikā komandas nosaukumu mainīt nav iespējams.
5.6. Šosejas un MTB komandas tiek vērtētas atsevišķi.
5.7. Dalībnieki sacensību sezonā var atsevišķi pārstāvēt šosejas un MTB komandas, licenču pieteikumā
norādot šosejas un MTB komandu nosaukumus, ko pārstāvēs 2018.gada sacensību sezonā.
5.8. Reģistrētās komandas maiņa sezonas laikā Cycling for all un MASTER licenču dalībniekam
iespējama vienu reizi sezonā tekošajā gadā līdz 1. jūnijam, ar pirmās komandas rakstisku
piekrišanu.
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5.9. Komandas maiņas vai izstāšanās gadījumā sportista individuālie punkti tiek saglabāti reģistrētajai
komandai, bet nepāriet jaunās komandas vērtējumā.
5.10. Piesakot komandu pēc 1. aprīļa, ranga punkti komandu vērtējumā tiek piešķirti sākot no
nākamajām rangā esošajām sacensībām pēc reģistrācijas brīža.
5.11. Komandas sastāvā var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus un Latvijas nepilsoņus.
5.12. Reģistrējot komandu un veicot komandas reģistra maksas, LRF izveido katras komandas profilu ar
sportistu datiem, komandas fotogrāfiju, saiti uz komandas mājaslapu.
5. Apbalvošana:
5.1. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 2018.gada sezonas godināšanas pasākumā tiks apbalvoti ar
speciālām LRF balvām:
1. – 3. vietas ieguvēji vīriešu konkurencē šosejas un MTB amatieru ranga sezonas kopvērtējumos.
1. – 3. vietas ieguvējas sieviešu konkurencē šosejas un MTB ranga sezonas kopvērtējumos.
1. – 3. vietas ieguvēji šosejas un MTB amatieru komandu sezonas kopvērtējumā.
5.2. Šosejas un MTB rangu sacensību periodā tiek noteikti vīriešu, sieviešu un komandu vērtējuma
uzvarētāji, vērtējot tikai konkrēto mēnesi.
5.3. Katru mēnesi no visiem šosejas un MTB amatieru ranga dalībniekiem pēc izlozes metodes tiek
noteikts viens, kurš saņems vērtīgas balvas no Latvijas Riteņbraukšanas federācijas licenču
lojalitātes programmas partneriem.
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