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15. nodaļa   
TAUTAS RITEŅBRAUKŠANA  
 
I VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI 
 
   § 1 Dalība 

 
15.1.001  Konkrētā nolikuma ietvaros dalība Tautas klases riteņbraukšanas pasākumā 

ir atļauta tautas, senioru un junioru licenšu turētājiem.  
 

Organizatora nacionālā federācija nosaka minimālo vecuma robežu dalībai 
katrā no pasākumu veidiem atbilstoši spēka esošajai valsts likumdošanai. 

 
Riteņbraucēja vecumu nosaka skaitlis, kurš rodas atņemot pasākuma 
rīkošanas gadu no viņa dzimšanas gada. 

    
(izmaiņas tekstā veiktas 26.06.07).  

 
15.1.002  Riteņbraucēji drīkst startēt ar organizatora nacionālās federācijas izsniegtu 

dienas licenci, kuru tā  izsniedz dalībniekam piesakoties sacensībām, tas nav 
attiecināms uz UPRT (UCI Pasaules riteņbraukšanas tūres) finālu.   

  
Licencē jābūt skaidri norādītam derīguma termiņam. Licences darbības laikā 
nacionālajai federācijai ir jānodrošina dienas licences turētājam tāds pats 
apdrošināšanas polises risku segums, kāds ir gada licences turētājiem. 
 
 (izmaiņas tekstā veiktas 11.08.14)  

 
15.1.003  Organizatora nacionālā federācija var pieņemt noteikumus atļaut piedalīties 

personām, kuras nav licences turētāji. Šajos noteikumos jābūt iekļautām 
prasībām uzrādīt  ārsta izziņu par to, ka veselības stāvoklis atļauj nodarboties 
ar riteņbraukšanas sportu un apdrošināšanas seguma apstiprinājumu. 

 
15.1.004  SRS ProTeam, SRS profesionālajai kontinentālajai komandai vai SRS 

kontinentālajai komandai piederīga riteņbraucēja dalību Tautas 
riteņbraukšanas pasākumā nosaka apakšpunkts 2.2.008. 

 
15.1.005  (J) Valsts izlasei, reģionālajai vai  kluba komandai piederīga riteņbraucēja 

dalību Tautas riteņbraukšanas pasākumā nosaka atbilstoši  tās valsts 
federācijas prasībām, kurā pasākums tiek rīkots. 

  
 

   § 2  Dalībnieku pieteikšanās un pienākumi  

 
15.1.006  Iepriekšējā pieteikšanās pie organizatora ir obligāta. Organizatora pienākums 

ir piešķirt katram dalībniekam dalībnieka numuru un/vai rāmja numuru.   
 
15.1.007  Ar savu pieteikumu dalībnieks apliecina, ka viņš  piekrīt un apņemas ievērot 

SRS un nacionālās federācijas noteikumus, kā arī sacensību nolikumu. 
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 Viņš apņemas izpildīt arī organizatoru, drošības un glābšanas dienestu 
norādījumus.  

 Katrs dalībnieks piekrīt uzņemties ar savu piedalīšanos saistītos riskus, tajā 
skaitā ar veselības apdraudējumu, kritieniem un sadursmēm, ceļu satiksmi un 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem sasistītos riskus. 
 
Veselība  

15.1.008  Pirms piedalīšanās pasākumā, katra riteņbraucēja atbildība ietver 
pārliecināšanos par savas veselības nevainojamo stāvokli un spēju izturēt 
sacensībām, kurās ir pieteicies,  nepieciešamo fizisko slodzi.  

 
Organizators var pieprasīt dalībniekiem sniegt rakstisku apstiprinājumu tam, 
ka viņi apzinās tāda veida pasākumam raksturīgos riskus un paši ir pilnībā 
atbildīgi par jebkurām veselības problēmām. Atbilstoši nacionālās federācijas 
noteikumiem, organizators var pieprasīt katram dalībniekam uzrādīt 
medicīnisku apliecinājumu par to, ka nepastāv kontrindikācijas nodarboties ar 
riteņbraukšanas sportu.  
 
SRS nekādā gadījumā nav  uzskatāma par atbildīgu par negadījumiem vai  
veselības problēmām, kuras radušās riteņbraucējam saistībā ar piedalīšanos  
Tautas riteņbraukšanas pasākumā. 
 
Apdrošināšana  

15.1.009  Katra dalībnieka pienākums ir iepriekš pārliecināties tieši savā nacionālajā 
federācijā, ka viņa apdrošināšana pienācīgi sedz nelaimes gadījumus un 
civiltiesisko atbildību. 
 
Dalībnieku uzvedība 

15.1.010  Dalībniekiem jebkuros apstākļos ir jāievēro pastāvošie ceļu satiksmes 
noteikumi.  

 
15.1.011  Dalībniekiem jāizrāda patiesa sportiska degsme.  
 
15.1.012  Dalībniekiem saudzīgi jāizturas saudzīgi pret apkārtējo vidi.  
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   § 3 Organizēšana  
 

Dalībnieku  informēšana  
15.1.013  Organizatoram jādara dalībniekiem pieejama detalizēta informācija, kura 

ietver vismaz: pasākuma veidu, sacensību nolikumu, detalizētu trases 
aprakstu un pakalpojumu aprakstu. 

 
Programma – Pasākuma tehniskais gids  

15.1.014  (J) Programmā - tehniskajā gidā jābūt ietvertām visām organizatoriskajām 
detaļām, tajā skaitā:  
- Pilnīga organizatora kontaktinformācija  
- Sacensību nolikums  
- Cik reizes sacensības ir notikušas iepriekš  
- Dalībnieku skaits iepriekšējās sacensībās  
- Paredzamais dalībnieku skaits un jebkuri paredzamie dalībnieku skaita 
ierobežojumi  
- Pasākuma veids  
- Detalizēts trases(-šu) apraksts profilu, distances garumu, ar ēdināšanas 
punktiem, pirmās palīdzības posteņiem un tehniskās palīdzības punktiem 
- Riteņbraucējiem pieejamo pakalpojumu apraksts.  
 
Apkārtējā vide  

15.1.015  Organizatoram ir jāveic visas apkārtējās vides aizsardzībai nepieciešamās 
darbības.  

15.1.016  Tūlīt pēc pasākuma beigām organizatoram ir jāatjauno trases un tai pieguļošo 
teritoriju sākotnējais stāvoklis.  
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II RITEŅBRAUKŠANAS SPORTA PASĀKUMI  
 
   § 1  Sacensību trase un drošība 

 
Norādes trasē 

15.2.001 Sacensību trasei jābūt nepārprotami iezīmētai ar bultām un zīmēm, kā ar 
maršalu palīdzību. 

 
15.2.002 Gadījumos, kad pasākumā tiek izmantotas vairākas trases, tām jābūt 

nepārprotami atšķiramām.  
Vietām, kur trase sazarojas atšķirīga vērtējuma trasēs, jābūt norādītām 
vismaz 500m iepriekš. 
 

15.2.003  Organizatoram savlaicīgi nepārprotami jāiezīmē visas vietas, kuras var radīt 
apdraudējumu (bīstams pagrieziens nobraucienā, nekvalitatīvs ceļa segums, 
būvdarbi uz ceļa, utt.).  

 
15.2.004  Īpaši grūtu kāpumu pakājē vai kalnu pāreju sākumā jābūt plāksnei, kur 

norādīts vidējais un lielākais slīpums, attālums līdz virsotnei un maksimālais 
augstums.  

 
15.2.005  Trases marķējums pēc pasākuma beigām  ir nekavējoties jānoņem.  

 
Maršali  

15.2.006   Dalībnieku drošības un kustības regulēšanas nodrošināšanai organizatoram 
ir jāiesaista pietiekams maršalu skaits. 

  
Nepieciešamības gadījumā maršalu komanda ir jāpildina ar motorizētiem 
maršaliem.  
 
Maršalam ir jāatrodas visos nozīmīgākajos krustojumos un vismaz tajos 
krustojumos, kur riteņbraucējiem nav priekšrokas, atbilstoši parastajiem ceļu 
satiksmes noteikumiem.  
 

15.2.007  Maršaliem jābūt nekļūdīgi atpazīstamiem pēc uniformas vai atšķirības zīmes.  
 
15.2.008  Maršaliem jābūt apgādātiem ar karogu un/vai svilpi.  
 
15.2.009  Maršaliem jāsaņem nepārprotams savas lomas izskaidrojums un katram jābūt 

ārkārtas situācijās izmantojamo kontaktu sarakstam. 
   

Pavadošie transporta līdzekļi  
15.2.010  Organizatora pavadošajiem transporta līdzekļiem jābūt apzīmētiem ar 

atšķirības zīmi.   
 
15.2.011  Ir jābūt vismaz vadošajai un velobrauciena beigu automašīnām. Pavadošo 

automašīnu skaits ir atbilstošs dalībnieku skaitam.   
 
15.2.012  Personīgās pavadošās automašīnas ir aizliegtas. Nepieciešamības gadījumā 

organizatoram ir tiesības dalībnieku diskvalificēt.  
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   § 2  Pirmā palīdzība 
 

15.2.013  Neatkarīgi no piemērojamajām likumdošanas, administratīvajām un 
reglamentējošajām prasībām, organizatoram ir jāierīko pirmās palīdzības 
punkts un papildus pirmās palīdzības punkti atbilstoši trases garumam un 
plānojumam.  

  
Vismaz vienam ārstam un pietiekamam daudzumam kvalificētu ārsta palīgu ir 
jābūt gataviem ātri iesaistīties jebkurā sacensību brīdī un vietā. 
 

15.2.014  Pirmās palīdzības pakalpojumu sniedzējiem jādarbojas stacionāros posteņos 
un mobilās vienībās samērīgi trases garumam un plānojumam. 

 
 15.2.015  Galvenajam pirmās palīdzības postenim jābūt  viegli pamanāmam un tam 

jāatrodas tuvu finiša līnijai.  
 
15.2.016  Pirmās palīdzības pakalpojumu sniedzējiem jābūt viegli atpazīstamiem pēc 

atšķirības zīmes  vai formas tērpa, kādu ir tiesības valkāt tikai viņiem.  
 
15.2.017  Pirmās palīdzības pakalpojumu sniedzējiem jābūt izvietotiem trases vietās ar 

paaugstinātu riska iespējamību.  
 
15.2.018  Organizatoram ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai palīdzība un ātra cietušo 

evakuācija būtu iespējama no jebkura vietas trasē.  
 
15.2.019  Pirms pasākuma ir jānotur sanāksme ar organizatora, atbildīgā par pirmās 

palīdzības dienesta pakalpojumiem un maršalu piedalīšanos.  
 
 

   § 3  Ēdināšana 
 
15.2.020  Ēdināšanas zonas trasē ir jāizvieto pārdomāti. To skaitam ir jābūt atbilstošam 

trases garumam.  
 
15.2.021  Ēdināšanas zonām jābūt apzīmētām. Vismaz 500 metrus pirms ēdināšanas 

zonas ir jābūt plāksnei ar norādi par tās esamību.   
 
15.2.022  Ēdināšanas zonām jābūt izvietotām pietiekamā attālumā no ceļa, lai tās 

nekavētu kustību, un riteņbraucējiem, kuri nevēlas apstāties, būtu iespēja 
braukt bez apstāšanās.  

 
15.2.023  Ēdināšanas zonām jābūt pietiekami plašām, lai uzņemtu apjomīgu dalībnieku 

skaitu.  
 
 

   § 4  Sakaru līdzekļi  
 

15.2.024  Organizatora darbinieku, drošības un pirmās palīdzības dienestu rīcībā ir 
jābūt piemērotai savstarpējās saziņas līdzekļu sistēmai.  

    
 
  § 5  Tehniskā  palīdzība 

 
15.2.025  Ir jābūt nodrošinātai tehniskajai palīdzībai. 
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   § 6  Laika uzņemšana un klasifikācija  
 

15.2.026  (J) Laika uzņemšanu pielieto rezultātu apkopošanai vīriešu un sieviešu 
kategorijās un vecuma grupās. Ir pieļaujamas papildu kategorijas (klubi, utt.).  

 
15.2.027  Naudas balvas ir aizliegtas.  
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III UCI GOLDEN BIKE SERIĀLS  
 
15.3.001  UCI Golden Bike seriāls un visas ar to saistītās tiesības ir ekskluzīvs SRS 

īpašums. 
   

Pasākumi  
15.3.002  UCI Golden Bike seriālā ietilpst tikai SRS Tautas riteņbraukšanas komisijas 

(UCI Mass participation events Commission) izraudzīti šosejas 
riteņbraukšanas pasākumi no SRS Tautas riteņbraukšanas (UCI Cycling for 
All) kalendāra. UCI Golden Bike seriāla pasākumi nav citu starptautisku 
seriālu daļa un nekādā ziņā nav ar tiem saistīti.  

 
(izmaiņas tekstā veiktas 1.10.10.) 
  
Datumu aizsardzība  

15.3.003  Vienā nedēļas nogalē var tikt rīkots tikai viens UCI Golden Bike pasākums.   
 
15.3.004  Nacionālajai federācijai nav tiesību ierakstīt starptautiskajā kalendārā Tautas 

riteņbraukšanas pasākumu tajā pašā nedēļas nogalē, kad notiek UCI Golden 
Bike pasākums.  

 
UCI Golden Bike zīmola izmantošana  

15.3.005  SRS piešķir organizatoram tiesības izmantot zīmolu, nosacījumi ir publicēti 
šajā nodaļā un spēkā esošajā „UCI Golden Bike practical organiser's guide”. 
 
Dalība 

15.3.006  Dalība seriālā uzliek organizatoram pienākumu darboties saskaņā ar  „UCI 
Golden Bike practical organiser's guide”, no savas puses organizatoram ir 
jāapņemas pasākumu organizēt atbilstoši ar SRS noteikumiem un visiem 
citiem saistošajiem priekšrakstiem.    

 
15.3.007  Par pasākuma, kurš kandidē uz dalību UCI Golden Bike seriālā, iekļaušanu 

lemj  SRS Tautas riteņbraukšanas komisija. Vērā tiek ņemts SRS delegāta 
vērtējums, kurš veikts šajā nolūkā.    

 
„UCI Golden Bike practical organiser's guide”  

15.3.008  „UCI Golden Bike practical organiser's guide” satur nosacījumus dalībai 
seriālā un sacensību nolikumu.   
 
Pasākumu vērtēšana  

15.3.009  Kvalitātes novērtēšanas nolūkā SRS katram pasākumam nozīmē 
starptautiskās kategorijas tiesnesi.  
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IV SENIORI (ŠOSEJA)  
 
 
         § 1  Dalība SRS senioru kalendāra sacensībās  
 
15.4.001  30 gadus vecam vai vecākam riteņbraucējam, kurš ir senioru licences 

turētājs, ir  atļauts piedalīties SRS senioru kalendāra sacensībās. Izņemot 
šādus gadījumus:  
A. Jebkurš riteņbraucējs, kurš pastāvošā gada laikā ir bijis SRS reģistrētas 
komandas sastāvā.  

B. Jebkurš riteņbraucējs, kurš pastāvošā gada laikā piedalījies pasaules 
čempionātā, olimpiskajās spēlēs, kontinenta čempionātā vai spēlēs, 
reģionālajās spēlēs, Nāciju sadraudzības spēlēs vai Pasaules kausa izcīņā 
citā vecuma grupā (ne senioru).   

C. Jebkurš riteņbraucējs, kurš pastāvošā gada laikā piedalījies SRS 
starptautiskā kalendāra sacensībās citā vecuma grupā (ne senioru).   

 
(izmaiņas tekstā veiktas 26.06.07; 1.10.10).  
 

15.4.002  SRS senioru kalendāra pasākumos riteņbraucēji drīkst startēt ar nacionālās 
federācijas izsniegtu īstermiņa vai dienas licenci.  

 
(izmaiņas tekstā veiktas 1.10.10). 

 
15.4.003 Licencē jābūt skaidri norādītiem tās derīguma termiņa sākuma un beigu 

datumiem. Nacionālajai federācijai ir jānodrošina dienas vai īstermiņa 
licences turētājam tāds pats apdrošināšanas polises risku segums un tādas 
pašas priekšrocības, kādas  ir gada licences turētājiem. 

 
 

   § 2  Pasākumi  
 

15.4.004  Šosejas sacensību rīkošanu senioru kategorijai nosaka noteikumu 2.daļa 
„Šosejas sacensības”, izņemot zemāk minētos nosacījumus:  

 
Vienas dienas sacensības  

15.4.005  Distances maksimālais garums  
 

Vecuma  
grupa 

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

Vīrieši 
seniori 

120 - 160 km 80 - 100 km 40 - 80 km 

Sievietes  
seniores 

80 - 120 km 40 - 80 km 

 
 Individuālais brauciens 
15.4.006 Distances maksimālais garums 
  

Vecuma  
grupa 

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

Vīrieši 
seniori 

40 km 30 km 20 km 

Sievietes  
seniores 

30 km  20 km 
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V UCI PASAULES RITEŅBRAUKŠANAS TŪRE (UPRT) 
(nodaļa ieviesta 1.10.10).  

 
  § 1  UPRT vispārējie nosacījumi  

 
15.5.001  UCI Pasaules riteņbraukšanas tūre (UPRT) un visas ar to saistītās tiesības ir 

ekskluzīvs SRS īpašums.    
 
Pasākumi  

15.5.002  UCI Pasaules riteņbraukšanas tūre (UPRT) sastāv no Tautas riteņbraukšanas 
sacensībām šosejā.  
UPRT fināls (agrāk saukts par Pasaules čempionātu šosejā senioriem) ir 
seriāla pēdējais pasākums, kurā var piedalīties seriāla sacensībās atlasītie 
riteņbraucēji.   

15.5.003  UPRT pasākumu organizēšanu nosaka noteikumu 2.daļa „Šosejas 
sacensības”, izņemot punktā 15.5.004 minēto.  

 
15.5.004  Ir noteiktas šādas vecuma kategorijas:  

Vecuma kategorijas:  
19 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 +  
 
(izmaiņas tekstā veiktas 11.08.14)  
 
Īpašais statuss  

15.5.005  UPRT iekļautie pasākumi nav citu starptautisku seriālu daļa, ne arī kādā citā 
veidā saistīti  ar tiem.  

 
Datumu  aizsardzība 

15.5.006  UPRT datumus ir jāiesniedz  SRS apstiprināšanai. Noteiktā nedēļas nogalē 
tiek rīkots tikai viens UPRT pasākums.  
 
UCI World Cycling Tour logo izmantošana 

15.5.007  SRS piešķir organizatoram tiesības izmantot UCI World Cycling Tour zīmolu, 
nosacījumi ir publicēti šajā nodaļā un spēkā esošajā „UWCT organiser’s 
guide”.  
 
Dalība 

15.5.008  Dalība seriālā uzliek organizatoram pienākumu darboties saskaņā ar „UWCT 
organiser’s guide”, no savas puses organizatoram ir jāapņemas pasākumu 
organizēt atbilstoši ar SRS noteikumiem un visiem citiem saistošajiem 
priekšrakstiem.    
 
„UWCT organiser’s guide”  

15.5.009  „UWCT organiser’s guide” ir norādīti nosacījumi dalībai un seriāla sacensību 
nolikums. Bez tam UPRT pasākumi (ieskaitot finālu) tiek rīkoti saskaņā ar 
Tautas riteņbraukšanas noteikumiem.  
 
Kvalificēšanās UPRT finālam  

15.5.010  Tiesības dalībai finālā no katra UPRT pasākuma tiek nodrošinātas 25% no 
vietas ieguvušajiem riteņbraucējiem katrā vecuma grupā, ar nosacījumu, ka  
minimālais dalībnieku skaitas katrā vecuma grupā ir mazāks par trīs. 
 
(izmaiņas tekstā veiktas  1.07.11; 1.10.11)  
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        § 2  UPRT fināls  
 
15.5.011  Saskaņā ar konkrēto sacensību nolikumu, dalībnieka numurs tiek izsniegts 

uzrādot esošajam gadam derīgu Tautas riteņbraukšanas (senioru) licenci.  
 
15.5.012  Piedaloties UPRT finālā riteņbraucēji pārstāv savu valsti,  taču viņiem ir 

tiesības  izvēlēties kādā tērpā startēt. 
  
15.5.013  Informācija par īpašajām UPRT fināla detaļām ir saņemama nepastarpināti 

pie organizatora vai SRS mājas lapā.   
 
15.5.014  Vecuma grupas čempionātos parasti tiek dalītas pa 5 gadiem: 19-34, 35-39, 

40-44, utt.  
Atkarībā no dalībnieku skaita vecuma grupā, var tikt veikts dalījums grupās 
mazāk par 5 gadiem vai apvienotas kādas vecuma kategorijas blakus grupas. 
Tādā gadījumā šajās jaunajās grupās tiek veikts kopvērtējums. 
 
(izmaiņas tekstā veiktas  11.08.14)  
 

15.5.015  Ja kādā vecuma grupā ir mazāk par 6 startējošajiem, brauciens šajā vecuma 
grupā netiek rīkots. Tomēr katrā pasākumā ir jāstartē vismaz 2 vecuma 
kategorijām.  

 
15.5.016  UPRT finālā stāšanās uz starta notiek šādā secībā:  

- Pašreizējā gada pasaules un kontinentu čempioni un pašreizējā gada UPRT 
pasākumu uzvarētāji; 
- Riteņbraucēji, kuru ieguvuši vietas UPRT sacensībās;  
- Masu starts pēc laika intervāla.   


