
 

 
Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā posms 

BSC Group GP velobrauciens 
 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 Popularizēt un veicināt šosejas riteņbraukšanas sportu junioru, amatieru un elites 
braucēju vidū. 

 Pievērst aktīvām, regulārām šosejas riteņbraukšanas sporta nodarbībām arvien jaunus 
dalībniekus. 

 Veicināt riteņbraukšanas sporta pieejamību Rīgas pilsētā.  
 Noskaidrot ātrākos sportistus/es.  

 
2. SACENSĪBU VADĪBA 
 Sacensības organizē biedrība “Evelo Team” sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas 

federāciju. 
 Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības sacensību 

noteikumiem. 

 Tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai. 
 
       3.    SACENSĪBU LAIKS UN VIETA 
BSC Group GP notiek 2020. gada 5. augustā Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē (Sergeja 
Eizenšteina ielā 4)  
 

4. DALĪBNIEKI 
Sacensībās piedalās Nacionālo  riteņbraukšanas federāciju  licencēti sportisti: juniori, amatieru, 
elites un U23 grupu sportisti.  
 

5. SACENSĪBU FORMĀTS 
 BSC Group GP lielās balvas izcīņas sacensībām tiek dots kopējais starts pulksten 18:00. 

 Visu grupu dalībnieki veic 100 kilometru garu distanci, kas sadalīta 18 apļos pa 
Biķernieku trases lielo apli. 

 Viena apļa garums – 5,6 kilometri. 
 Sacensību laikā tiks rīkoti četri starpfiniši, kuros cīnīsies par atbalstītāju sarūpētām 

balvām.  
 

6. APBALVOJAMĀS VECUMA GRUPAS 
Biķernieku trases lielās balvas sacensībās ar balvām un medaļām tiek apbalvotas sekojošas 
vecuma grupas: (grupa tiek atzīta, ja tajā ir vairāk par 3 sportistiem, kas veikuši distanci) 

 Juniori (2002. – 2003. gadā dzimušie). 
 CFA (2001. - 1986. gadā dzimušie) 
 M1 (1985-1980. gadā dzimušie) 
 M2 (1979-1975. gadā dzimušie) 
 M3 (1974-1970. gadā dzimušie) 
 M4  (1969-1965. gadā dzimušie) 
 M5 (1964-1960. gadā dzimušie) 
 M6 (1959-1955. gadā dzimušie) 

 



 

 Absolūtajā vērtējumā vīrieši saņems naudas balvas - 1.vieta 100.00 eur, 2.vieta 
75.00eur, 3.vieta 50.00eur, 4.vieta 40.00eur, 5vieta 30.00 eur, 6. vieta 20.00eur. 

 Absolūtajā vērtējumā vīrieši sievietes: 1.vieta 100.00 eur, 2.vieta 75.00 eur, 3.vieta 
50.00 eur, , 4.vieta 40.00eur, 5vieta 30.00 eur, 6. vieta 20.00eur. 

*Ja finišē mazāk nekā 3 sievietes, naudas balvas tiek aizstātas ar balvām. 
 

Latvijas kausa kopvērtējumā punkti tiek piešķirti atbilstoši kopējam Latvijas kausa nolikumam.  
 

 
7. IEPRIEKŠĒJĀ REĢISTRĀCIJA 

Iepriekšējā pieteikšanās BSC Group GP sacensībām iespējama no 2020. gada 29. jūlijā līdz 3. 
augusta pulksten 23:59, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, kas publicēta mājaslapā 
www.lrf.lv. 
 

8. REĢISTRĀCIJAS CENTRS 
Reģistrācijas centrs sacensību dalībniekiem būs pieejams no pulksten 16:00 – 17:45. 
Reģistrācijas centrā būs iespējams izņemt dalībnieku numurus un čipus, veikt dalības maksu, 
iegādāties enerģijas pārtiku un iegūt citu nepieciešamo informāciju.  
 

9. DALĪBA MAKSA 
Sacensībās dalībniekiem ir noteikta dalības maksa. 
Junioru grupā – 15 EUR 
Pārējās grupās – 25 EUR 
Dalības maksu iespējams veikt pasākuma norises vietā esošajā reģistrācijas centrā laikā no 
pulksten 17:30 – 19:45, vai ar pārskaitījumu uz kontu: EVELO TEAM, 

LV53UNLA0050021755639, norādot sportista/tu vārdus un uzvārdus.  
 
Rekvizīti: 
 
Dalības maksā ietilpst: 

 Elektroniskā laika uzskaite 
 Online rezultāti sacensību laikā un pēc finiša 
 Foto galerija līdz 2 dienu laikā pēc finiša 
 Veicināšanas balva katram dalībniekam 
 Balvas 1. – 3. vietu ieguvējiem vecuma grupās 

 Naudas prēmijas absolūtajā vērtējumā 
 

10. PAPILDUS INFORMĀCIJA 

 Junioru grupas sportisti sacensībās startē ar sekojošu zobratu pārnesumu ierobežojumu: 
7, 93 metri, zobratu attiecība 52 x 14. 

 Sacensību organizatoriem ir tiesības nolikumā izdarīt izmaiņas (laika apstākļi, ceļa 
kvalitāte, dalībnieku skaits pa grupām), par kurām sacensību dalībnieki un treneri tiek 
informēti atsevišķi. 

 Sacensību rezultāti tiek publicēti LRF mājas lapā 24 stundu laikā pēc sacensībām. Pēc 
sacensībām tiek izskatītas 3 dienu laikā iesūtītās pretenzijas. Apstiprinātie sacensību 
rezultāti tiek publicēti LRF mājas lapā 7 dienas pēc sacensībām. 



 

 Jautājumus, kas nav aprunāti nolikumā, izskatas organizatori un sacensību tiesneši.  

 Atpalikušie braucēji netiks noņemti no distances, bet finišs būs uzreiz pēc līdera finiša 
līnijas šķērsošanas. 

 Sacīkstēs atļauts piedalīties ikvienam riteņbraucējam ar šosejas velosipēdu, kam nav 
liegums no UCI, Latvijas riteņbraukšanas federācijas un sacensību organizatoru puses.  

 BALVAS NETIEK IZSNIEGTAS PĒC OFICIĀLĀS APBALVOŠANAS CEREMONIJAS VAI 
NODOTAS TREŠĀM PERSONĀM. 

 Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar 
savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību 
distances veikšanai. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām 
traumām sacensību laikā. Sacensības ir apdrošinātas. 

 Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu. 

 Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu. 

 Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: diskvalifikācija.  

 Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka 
uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka 
ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. 

 
 
Kontaktinformācija: 
 
Galvenais tiesnesis:   Ita Erta 
     e-pasts: ita@lov.lv 
 
 
Organizators:    Ivo Viļumovs (26452279) 

e-pasts: ivo@evelostore.com 
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