
 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS ŠOSEJAS RITEŅBRAUKŠANĀ 2019 
INDIVIDUĀLAJĀ 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). 

2.2. Sacensību tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātajai tiesnešu kolēģijai. 

2.3. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības (UCI) 

noteikumiem. 

 

3. Sacensību laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2019. gada 27. jūnijā, Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 4 (Biķernieku 

kompleksā sporta bāze) laika posmā no pulksten 09:00 -16:00.  

 

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās Elites vīrieši, U-23 vīrieši, juniori, jaunieši, C grupas zēni, Elites un 

U23 sievietes, juniores, jaunietes, C grupas meitenes, Cycling for all (CFA) un Master 

amatieru grupu (vīrieši un sievietes) dalībnieki. 

 

5. Distances 

Master vecākās grupas (60+), jaunietes, C grupas zēni un C grupas meitenes (2x 
Biķernieku trases lielais aplis): 10,8 km 
 
Jaunieši, juniores, CFA un Master apvienotā sieviešu grupa (3x Biķernieku trases lielais 
aplis): 16,2 km 

Juniori, Elites un U23 sievietes, CFA vīrieši, Master jaunākās grupas vīrieši (4x Biķernieku 

trases lielais aplis): 21,6 km  

Elites un U23 vīrieši (6x Biķernieku trases lielais aplis): 32,4 km 

6. Sacensību programma 

Plkst. 8:00 – 15:00. Reģistrācija 

Plkst. 09:00. Starts Master vecākajām grupai, jaunietēm, C grupas zēniem un C grupas 

meitenēm 

Plkst. 10:30. Starts jauniešiem un juniorēm, CFA un Master apvienotajai sieviešu 

grupai. 

Plkst. 12:00. Starts CFA vīriešiem un Master jaunākajām grupām.        

Plkst. 14:00. Starts junioriem un Elite sievietēm 



Plkst. 15:00. Starts Elites vīriešiem un U23 vīriešiem 

Plkst. 16:15. Apbalvošana visām vecuma grupām 

7. Vecuma grupas 

C grupas zēni, meitenes (2005. – 2006. dz.g.) 

Jaunieši, jaunietes (2003. – 2004. dz.g.) 

Juniori, juniores (2001. – 2002. dz.g.) 

CFA un Master apvienotā sieviešu grupa (2000. dz.g. un vecākas) 

ELITE sievietes (2000. dz.g. un vecākas) 

U23 vīrieši (2000. – 1997. dz.g.) 

ELITE vīrieši (1996. dz.g. un vecāki) 

CFA (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.  

C grupas zēni, meitenes – 6,40 m 

Jaunieši, jaunietes – 7,01 m 

Juniori, juniores – 7,93 m   

 

9. Sacensību numuri 

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. 

 

10. Tehniskās palīdzības transports 

Tehniskās palīdzības transports atļauts 6 labākajiem Elites vīriešiem pēc 2018. gada 

Latvijas čempionāta individuālā brauciena rezultātiem. Pārējie sportisti netiek pavadīti. Ja 

kāds no 6 labākajiem Elites vīriešiem nestartē, iespēja tiek dota nākamajam/iem pēc 

2018. gada rezultātiem.  

 

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. 

atsūtot pamatojumu uz epastu trofimovs.aleksandrs@gmail.com. 

 

11. Dalībnieku uzņemšana 

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz Latvijas Riteņbraukšanas 

federācija. Pārējie izdevumi – dalībnieku naktsmītnes, ēdināšanas un ceļa izdevumus 

sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. 

 

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 

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. 

 

Pieteikumi individuālajam braucienam sacensību dienā 27. jūnijā netiks 

pieņemti.  

14. Kontakti 

Sacensību organizators: Toms Markss (tel. nr. +371 26255435; e-pasts: toms@lrf.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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