
 

  

 

 

 
 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS ŠOSEJAS RITEŅBRAUKŠANĀ 2019 
GRUPAS BRAUCIENĀ 

SACENSĪBU NOLIKUMS 
 

1. Mērķis un uzdevums. 

1.1. Popularizēt šosejas riteņbraukšanas sportu kā visiem pieejamu un skatāmu sporta 

veidu. 

1.2. Noskaidrot valsts čempionus un Nāciju kontinentālās klasifikācijas punktu ieguvējus. 

 

2. Sacensības vada. 

2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) sadarbībā ar 
Kuldīgas novada sporta skolu. Sacensību tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātajai tiesnešu 
kolēģijai. 
2.2. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības (UCI) 
noteikumiem. 
 

3. Sacensību laiks un vieta. 

 2019. gada 29. jūnijā Kuldīgas novadā. Starts un finišs atrodas Kuldīgas novada 

Priedaines ciematā. 

 2019. gada 30. jūnijā Kuldīgā. Starts un finišs atrodas Kuldīgas Pilsētas laukumā.  

 

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās Elite vīrieši, U-23 vīrieši, juniori, jaunieši, Elite un U23 sievietes, juniores, 
amatieri ar “Cycling for all” un “Master” licencēm dalībnieki. 
 
Sacensībās piedalās tikai UCI licencēti Latvijas pilsoņi. 
 

5. Distances 

29. jūnijs – Kuldīgas novads (Priedaine) 
Jaunieši, juniores: 
30 km + 1 x Snēpeles aplis 75 km 
 
Juniori, Elite sievietes: 
30 km + 2 x Snēpeles aplis 120 km 
 
Master 60+ grupas: 

30 km 
 

30. jūnijs – Kuldīgas (Pilsētas laukums) 
CFA un Master jaunākā grupa: 
2x Snēpeles apļi + 1x Pilsētas aplis: 97 km 
 
 
Elites un U23 vīrieši 
3x Snēpeles apļi + 4x Pilsētas aplis: 166 km 



 

  

 

 

*Visām distancēm, kurām ir “+ Pilsētas aplis”, apļu skaits ir 
jārēķina pēc starta/finiša līnijas šķērsošanas.  
 

6. Sacensību programma 

29. jūnijs - Priedaine: 

Plkst. 8:30 – 9:30 Reģistrācija 
Plkst. 9:35 Komandu pārstāvju sapulce 
Plkst. 10:00 Starts jauniešiem un juniorēm 
Plkst. 11:45 Finišs jauniešiem un juniorēm 
Plkst. 12:15 Starts junioriem un sievietēm 
Plkst. 15:15 Finišs junioriem un sievietēm 
Plkst.15:35 Starts master 60+ grupas senioriem 
Plkst.16:30 Finišs master 60+ grupas senioriem 
Plkst. 16:45 Apbalvošana visām 1. dienas vecuma grupām 
 

30. jūnijs – Kuldīga (Pilsētas laukums): 
Plkst. 8:30 – 9:30 Reģistrācija amatieru grupu braucējiem 
Plkst. 9:35 Komandu pārstāvju sapulce 
Plkst. 10:00 Starts amatieru grupu braucējiem 
Plkst. 11:00 – 12:00 Reģistrācija Elites un U23 vīriešiem 
Plkst. 12:30 – 13:30 Reģistrācija bērnu sacensībām 
Plkst. 12:00 Amatieru grupu braucēji iebrauc Pilsētas apļos 
Plkst. 12:10 Finišs amatieru grupu braucējiem Kuldīgas Pilsētas laukumā 
Plkst. 12:30 Elites un U23 komandu pārstāvju sapulce 
Plkst. 12:45 Starts Elites un U23 vīriešiem 
Plkst. 13:00 Apbalvošana amatieru grupu braucējiem 
Plkst. 13:30 Bērnu sacensības Pilsētas laukumā (2 – 11 gadiem) 
Plkst. 15:45 Elites un U23 vīrieši iebrauc Pilsētas apļos 
Plkst. 16:45 Finišs Elites un U23 vīriešiem 
Plkst. 17:00 Apbalvošana Elites un U23 vīriešiem 
 

7. Vecuma grupas Latvijas  

Jaunieši (2003. – 2004. dz.g.) 
Juniori, juniores (2001. – 2002. dz.g.) 
ELITE un U23 sievietes (2000. dz.g. un vecākas) 
U-23 vīrieši (2000. – 1997. dz.g.) 
ELITE vīrieši (1996. dz.g. un vecāki) 
Cycling for all (2000. – 1985. dz.g.) 
 
Master jaunākās grupas: 
M – 1 (1984. – 1980. dz.g.) 
M – 2 (1979. – 1975. dz.g.) 
M – 3 (1974. – 1970. dz.g.) 
M – 4 (1969. – 1965. dz.g.) 
M – 5 (1964. – 1960. dz.g.) 
 
Master vecākās grupas: 



 

  

 

 

M – 6 (1959. – 1955. dz.g.) 
M – 7 (1954. – 1950. dz.g.) 
M – 8 (1949. – 1945. dz.g.) 
M – 9 (1944. dz.g un vecāki) 
 

8. Pārnesumi 

Atbilstoši LRF un UCI noteikumiem, sekojošām vecuma grupa ir jāievēro velosipēda 
pārnesuma ierobežojumi.  
Jaunieši – 7,01 m 
Juniori, juniores – 7,93 m 
 

9. Sacensību numuri 

Katram dalībniekam tiek izsniegti trīs sacensību numuri, no kuriem vienam numuram jābūt 
piestiprinātam mugurpusē kreklam uz kabatām. Otram numuram ir jābūt piestiprinātam uz 
kreisā pleca. Vēl dalībniekam tiek piešķirts viens rāmja numurs ar iekļautu laiku kontroles čipu, 
kam jābūt piestiprinātam pie sēdekļa stutes. 
 

10. Tehniskās palīdzības transports 

10.1. Jauniešu un junioru grupas sportistus drīkst pavadīt komandu un klubu pavadošais 
transports. Minimālais pavadāmo skaits ir 5 sportisti.  
10.2. Amatieru  grupas sportistus drīkst pavadīt tikai Latvijas kausam reģistrētās komandas vai 
klubi. 
10.3. Elites un U23 grupas sportistus drīkst pavadīt tikai komandu un klubu pavadošais 
transports. Minimālais pavadāmo skaits ir 3 sportisti.  
10.3. Elites un U23 grupas sportistus, kuri pārstāv UCI kontinentālas, pro kontinetālās un 
pasaules tūres komandas, drīkst pavadīt komandas pavadošais transports.  Minimālais 
pavadāmo skaits ir 1 sportists.  
10.4. Gadījumā, ja komandai vai klubam ir mazāk sportistu nekā norādīts augstāk, pavadošais 
personāls drīkst apvienoties vienā automašīnā. 
10.5. Vienu sportistu drīkst pavadīt un palīdzību sniegt tikai viena tehniskā palīdzības 
automašīna.   
10.6. 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 līdz 25.06.2019., nosūtot 
pamatojumu uz elektroniskā pasta adresi: trofimovs.aleksandrs@gmail.com. 
10.7. Visiem pārstāvjiem, kuri distance vēlas pavadīt savus sportistus, ir jānosūta pavadāmo 
sportistu saraksts, norādot automašīnas vadītāja un visu personu, kas atradīsies automašīnā - 
vārds, uzvārds, UCI ID, telefona numurs, automašīnas marka, modelis un 
reģistrācijas numurs. Informācija jānosūta uz elektroniskā pasta adresi: 
 trofimovs.aleksandrs@gmail.com līdz 25.06.2019. plkst. 12:00. Vēlāk saņemtie pieteikumi 
netiks akreditēti. 
10.8. Organizatori amatieru un elites braucienā nodrošina neitrālo tehnisko palīdzību, dodot 
iespēju dalībniekiem nodot velosipēda ratus vai citas nozīmīgas detaļas.  
 

11.  Dalībnieku uzņemšana 

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz Latvijas Riteņbraukšanas federācija. 
Pārējie izdevumi – dalībnieku naktsmītnes, ēdināšanas un ceļa izdevumi – tiek segti no 
komandējošās organizācijas vai pašiem dalībniekiem. 
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12.  Apbalvošana 

Latvijas čempionāta 1.-3. vietas ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas medaļām un diplomiem. Elites vīriešu, U-23 vīriešu, Elites 
sieviešu, junioru puiši un junioru meiteņu uzvarētājus papildus apbalvo ar Latvijas čempiona 
kreklu. Ar atbalstītāju sarūpētām pārsteiguma balvām tiks apbalvoti jauniešu, junioru un 
amatieru grupu sportisti.  
 

13.  Pieteikumi reģistrācijai 

13.1. Latvijas čempionātam individuālajā un grupas braucienā noteikta iepriekšējā tiešsaistes 
pieteikšanās interneta vietnē http://velokross.lv/lc/. Pieteikšanās ir atvērta līdz 25.06.2019. plkst. 

12:00.  
13.2. Dalībnieks/ce pārstāv komandu, kas ir norādīta sportista/es licencē.  

 
14.  Kontakti 

Sacensību organizators: Toms Markss (tel. nr. +371 26255435; e-pasts: toms@lrf.lv). 
Sacensību tehniskais organizators: Agris Kimbors (tel.nr. +371 29471416; e-pasts: 
agris.kimbors@kuldiga.lv) 
Sacensību distanču priekšnieks: Armands Bēcis (tel.nr. +371 26157929; e-pasts: 
armands@lrf.lv) 
Sacensību galvenais tiesnesis: Aleksandrs Trofimovs (tel. nr. +371 22328023; e-pasts: 
trofimovs.aleksandrs@gmail.com). 
Sacensību galvenais laika kontroles tiesnesis: Māris Ozoliņš (tel. nr. +371 22003310; e-pasts: 
maaris.ozolins@gmail.com. 
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