LATVIJAS UN LIETUVAS ČEMPIONĀTA ŠOSEJAS RITEŅBRAUKŠANĀ INDIVIDUĀLAJĀ
BRAUCIENĀ TEHNISKAIS CEĻVEDIS
1. SACENSĪBU VADĪBA
Latvijas un Lietuvas čempionātu šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā 2022. gada 22. jūnijā
Kuldīgas novadā, Vangas ciemā uz Valtaiķi šosejas Sacensību centrs atrodas Valtaiķu šosejas 6.
kilometrā. Sacensības organizē Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas
federāciju un Lietuvas Riteņbraukšanas federāciju.
Sacensību direktors
Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvis
Tiesnešu kolēģijas vadītājs
Sacensību sekretārs
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
pārstāvis
Lietuvas Riteņbraukšanas federācijas
pārstāvis

Armands Bēcis
Agris Kimbors
Vladislavs Sokolovs
Māris Ozoliņš
Toms Markss

+371 26157929
+371 29471416
+371 29402789
+37122003310
+371 262 55435

armands@lrf.lv
agris.kimbors@kuldiga.lv
sokolovs.vladislavs@gmail.com
maaris.ozolins@gmail.com
toms@lrf.lv

Antanas Taučius

+370 68787033

a.taucius@gmail.com

Medicīnas serviss:
Medicīniskā palīdzība tiek sniegta sacensību starta un finiša vietā. Sacensību laikā apkalpojošās ātrās palīdzības
ekipāžas brauks aiz peletonu pavadošajām automašīnām.
Tuvākā slimnīca ir Kuldīgā. Aizputes iela 22, Kuldīga.

2. PROGRAMMA

8:00 – 15:00
10:00
12.15
14:00
14:10

15:00
16:15
18:00

22.06.2022. TREŠDIENA
Sacensību dalībnieku numuru izsniegšana
Starts Master 6 - 9, para – cycling H4, H3, H2 medicīnas kategorijas, B grupas jauniešu
meiteņu, C grupas zēnu, C grupas meiteņu grupām. Distances garums 10 km.
Starts B grupas jauniešu (puišu), A grupas junioru (meiteņu), sieviešu amatieru, para – cycling
C4 un tandēma kategoriju grupām. Distances garums 10 km.
Starts amatieru vīriešu 19 – 34, Master 1 – 5 grupām. Distances garums 17 km.
Apbalvošanas ceremonija Master 6 – 9, para – cycling, B grupas jauniešu (meiteņu), C grupas
zēnu, C grupas meiteņu, B grupas jauniešu (puišu), A grupas junioru (meiteņu), sieviešu
amatieru grupām.
Starts A grupas junioru (puišu), sieviešu elites grupām. Distances garums 17 km.
Starts U23 vīriešu un elites vīriešu grupām. Distances garums 34 km (2x17 km aplis).
Apbalvošanas ceremonija amatieru vīriešu 19 – 34, Master 1 – 5, A grupas junioru (puišu),
sieviešu elites, U23 vīriešu un elites vīriešu grupām.

3. SACENSĪBU NOTEIKUMI
Organizācija:
Latvijas un Lietuvas čempionāts šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā tiek organizēts saskaņā ar UCI
noteikumiem 2022. gada 22. jūnijā.

4. DALĪBNIEKI
Latvijas un Lietuvas čempionātā šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā 2022. gadā piedalās Latvijas
UCI licencētie sportisti sekojošās vecuma grupās:
Vecuma grupa
C grupas zēni
C grupas meitenes
B grupas jaunieši
B grupas jaunietes
A grupas juniori
A grupas juniores
Vīriešu U23
Vīriešu elites
Sieviešu U23 un elites
Amatieru 19 - 34
Masters 1 vīriešu
Masters 2 vīriešu
Masters 3 vīriešu
Masters 4 vīriešu
Masters 5 vīriešu
Masters 6 vīriešu
Masters 7 vīriešu
Masters 8 vīriešu
Masters 9 vīriešu
Masters 10 vīriešu
Amatieru sieviešu 1
Amatieru sieviešu 2
Para – cycling
Para – cycling
Para – cycling
Para – cycling
Para – cycling

Vecums
13 – 14
13 – 14
15 – 16
15 – 16
17 – 18
17 – 18
19 – 34
23 un vecāki
19 un vecākas
19 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80+
19 – 39
40+
H4 medicīnas
kategorija
H2 medicīnas
kategorija
H3 medicīnas
kategorija
C4 medicīnas
kategorija
Tandēms ( pilots +
neredzīgs sportists)

Dzimšanas gadi
2008. – 2009.
2008. – 2009.
2006. – 2007.
2006. – 2007.
2004. – 2005.
2004. – 2005.
2000. – 2003.
1999. un vecāki.
2003. un vecākas
1988. - 2003.
1983. – 1987.
1978. – 1982.
1973. – 1977.
1968. – 1972.
1963. – 1967.
1958. – 1962.
1953. – 1957.
1948. – 1952.
1947. – 1943.
1942. un vecāki
2003. – 1987.
1986. un vecākas

5. REĢISTRĀCIJA
Reģistrācija jāveic Latvijas Riteņbraukšanas federācijas piedāvātajā platformā: bulta.lv/lc
Reģistrācija ir atvērta no 18. maija un tā tiks noslēgta pirmdien, 20 jūnijā plkst. 12:00. Pēc norādītā termiņa
pieteikumi pieņemti netiks.

6. DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa netiek noteikta.
Dalībniekiem tiek nodrošināta:
Elektroniskā laika uzskaite.
Online rezultāti sacensību laikā un pēc finiša fotofiniss.lv.
Foto galerija līdz 2 dienu laikā pēc finiša.
Balvas 1. – 3. vietu ieguvējiem vecuma grupās.

7. UCI PUNKTI
Vīriešu un sieviešu elites grupās UCI punkti tiek piešķirti saskaņā ar UCI noteikumu 2.10.008. un 2.10.017.
punktiem.

8. SACENSĪBU CENTRS
Sacensību centrs atrodas Kuldīgas novadā, Vangas ciemā uz Valtaiķi šosejas Sacensību centrs atrodas Valtaiķu
šosejas 6. kilometrā.

9. DALĪBNIEKU APSTIPRINĀŠANA UN STARTA SARAKSTS
Licences tiks pārbaudītas sekretariātā, ņemot vērā iepriekšējo reģistrāciju.
Sacensību dalībnieku galīgais apstiprinājums un starta saraksta publicēšana notiek 22. jūnijā plkst. 14:00
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas mājaslapā lrf.lv.

10. PAVADOŠAIS TRANSPORTS
Sportistu pavadošais transports ir atļauts visām vecuma un meistarības grupām.
Pavadošā transporta vadītājam un visām personām kas atrodas automašīnā jābūt derīgas UCI licences
turētājiem. Ja komanda vai klubs vēlas savā automašīnā uzņemt viesus, tad tas ir rakstiski jāsaskaņo ar
sacensību galveno tiesnesi Vladislavu Sokolovu, ne vēlāk kā līdz 18. jūnija plkst. 17:00, rakstot uz e-pastu
sokolovs.vladislavs@gmail.com. E – pastā ir jānorāda pavadošais sportists/i, pavadītāja vārds, uzvārds un UCI
ID numurus.

11. SASCENSĪBU NUMURI UN TIEŠSAISTES REZULTĀTI
Katram dalībniekam tiek izsniegti divi sacensību numuri. Vienam numuram ir jābūt piestiprinātam dalībnieka
mugurpusē tā, lai tas būtu skaidri saskatāms no aizmugures. Vēl dalībniekam tiek piešķirts viens rāmja numurs
ar iekļautu laiku kontroles čipu, kam jābūt piestiprinātam pie sēdekļa stutes.
Sacensībām tiks nodrošināta tiešsaistes rezultāti, kas būs pieejami vietnē fotofiniss.lv.

12. APBALVOŠANAS CEREMONIJA
Sacensību uzvarētājs katrā braucienā tiek nosaukts par Latvijas vai Lietuvas čempionu un tiks apbalvots ar
atbalstītāju sarūpētām balvām. Otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju
sarūpētām balvām.
Oficiālajā apbalvošanas ceremonijā ir obligāti jāpiedalās visiem sportistiem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas
savās vecuma grupā. Sportisti, kuri neierodas uz apbalvošanas ceremoniju, zaudē tiesības uz balvām un viņiem
var tikt uzlikts naudas sods saskaņā ar UCI noteikumiem.
Dalībniekiem apbalvošanā ir jāpiedalās sacensību formas tērpā, velkot komandas kreklu un bikses. Nedrīkst
piedalīties apbalvošanas ceremonijā ar cepuri, galvas saiti, brillēm vai citiem seju aizsedzošiem aksesuāriem.

13. SODI
Sacensības notiek ievērojot UCI noteikumus par pārkāpumiem.

14. ANTIDOPINGS:
Uz sacensību dalībniekiem pilnā apmērā attiecas UCI antidopinga nosacījumi.

