Latvijas un Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā U23 vīriešu grupas
braucienā
Otepē, Igaunijā 12.06.2021
SACENSĪBU NOLIKUMS
1. PAR ČEMPIONĀTU
Baltijas un, vienlaicīgi, Latvijas čempionāts (turpmāk – Čempionāts) šosejas riteņbraukšanā
grupas braucienā U23 vīriešu kategorijai tiek organizēts saskaņā ar Starptautiskās
riteņbraukšanas savienības (turpmāk – UCI) noteikumiem.
Čempionāta ietvaros 2021. gada 12. jūnijā tiks noskaidroti Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
U23 kategorijas vīriešu čempioni šosejas riteņbraukšanas grupas braucienā. Čempionātā
piedalās U23 vīriešu vecuma grupas riteņbraucēji, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņi,
kuri dzimuši no 2002. – 1999. gadam.
2. REĢISTRĀCIJA
Ir noteikta obligāta dalībnieku iepriekšējā reģistrācija čempionātam. Komandas pārstāvim
jāreģistrē sportisti līdz 2021. gada 6. jūnijam, aizpildot organizatoru noteikto reģistrācijas
anketu, kas pieejama Latvijas Riteņbraukšanas federācijas mājaslapā lrf.lv, un nosūtot to uz
e-pasta adresi armands@lrf.lv.
3. SACENSĪBU CENTRS
Sacensību centrs atrodas Otepē, Tehvandi slēpošanas stadionā, blakus starta / finiša līnijai.

4. DALĪBNIEKU APSTIPRINĀŠANA UN PĀRSTĀVJU SAPULCE
Dalībnieku galīgais apstiprinājums, licenču pārbaude un sacensību numuru izsniegšana notiks
2021. gada 12. jūnijā no pulksten 10:30 – 11:30 Igaunijā, Otepes pilsētā (Tehvandi
slēpošanas stadionā).
Komandu pārstāvju sanāksme, kas tiek organizēta saskaņā ar UCI noteikumu 1.2.087.
punktu un notiek sacensību tiesnešu klātbūtnē, tiek rīkota 12. jūnijā plkst. 12:00 Tehvandi
slēpošanas stadionā.
5. STARTA PARAKSTU LAPA
Visiem čempionāta dalībniekiem pirms starta ir jāparakstās starta lapā. Parakstīšanās notiks
laika posmā no plkst. 13:15 līdz 13:45 uz prezentācijas pjedestāla, kas atradīsies starta un
finiša zonā. Parakstot starta lapu, braucējs apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību maršrutu un
ievēros sacensību noteikumus.
6. RADIO-TŪRE
Sacensību informācija tiks translētā caur rācijām. Rācijas tiks izsniegtas pēc komandu
pārstāvju sapulces sacensību centrā. Rācijas pēc sacensību finiša jāatgriež organizatoriem.

7. DISTANCE UN PAVADOŠAIS TRANSORTS
Sacensību distances garums – 120 kilometri. Distances sākumā braucēji veic divus 34
kilometru garus apļus. Pēc tam tiek veikti desmit 5,2 kilometru gari apļi. Ņemot vērā šauro
ceļu, pavadošais transports 5,2 kilometru garajos apļos braucējus nepavada. Tehnisko
palīdzību finiša apļos var sniegt no malas jebkurā vietā sacensību distancē.
8. NEITRĀLĀ TEHNISKĀ PALĪDZĪBA
Sacensību organizatori nodrošina divus neitrālās tehniskās palīdzības auto, kas
nepieciešamības gadījumā sniedz tehnisko palīdzību dalībniekiem visas distances garumā.
9. DALĪBNIEKU BAROŠANA
Barošanas zona ir izveidota pie starta zonas, finiša apļa vidū. Barošana un braucēju
dzirdināšana ir atļauta tikai no barošanas zonas, vai no komandas pavadošā transporta, kur tas
ir atļauts.
10. ATKRITUMU ZONA
Sacensību dalībniekiem trasē izveidota atkritumu zona, kas atrodas tieši pirms un pēc
barošanas zonas. Šajā zonā dalībnieks var izmest pudeles un citus atkritumus. Jebkurā citā
distances vietā atkritumu izmešana ir aizliegta.

11. NEITRĀLĀ TEHNISKĀ PALĪDZĪBA
Sacensībās būs 2 (divi) neitrālās tehniskās palīdzības auto, kas sniegs tehnisko palīdzību visas
sacensību distances garumā.
12. LAIKA LIMITS
Visi braucēji, kuri distances laikā tiek apsteigti par apli tiek no turpmākās distances noņemti.

13. SACENSĪBU KLASIFIKĀCIJA
Čempionātā būs četras (4) dažādas klasifikācijas:
13.1. Baltijas čempions absolūtajā individuālā vērtējumā starp visiem sacensību
dalībniekiem.
13.2. Latvijas čempionāta ieskaite.
13.3. Igaunijas čempionāta ieskaite.
13.4. Lietuvas čempionāta ieskaite.
14. APBALVOŠANAS CEREMONIJA
Uz apbalvošanas ceremonija, kas tiks aizvadīta 10 minūtes pēc sacensību finiša, ierodas
sekojoši dalībnieki.

•
•

1. – 10. vietas ieguvēji absolūtajā individuālajā vērtējumā.
1. – 3. vietas ieguvēji no katras valsts (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas).
15. BALVU FONDS

Čempionāta labākie desmit (10) braucēji absolūtajā vērtējumā tiks apbalvoti ar naudas
balvām:
1. vieta - 300 €
2. vieta - 200 €
3. vieta - 150 €
4. - 10. vieta (katra) - 50 €
Kopējais naudas balvu fonds -1000 €
Visas naudas balvas tiks izmaksātas, ieturot 20% iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar
Igaunijas nodokļu likumu.
Saskaņā ar UCI noteikumu 1.2.072 punktu, naudas balvas tiek izmaksātas saņēmēja bankas
kontā ne vēlāk kā 90 dienas pēc sacensību finiša. Bankas pārskaitījuma rīkojums tiks balstīts
uz organizatora izplatītu īpašu veidlapu ar saņēmēja datiem. Veidlapu balvas saņēmējam
jāaizpilda pirms aiziešanas no finiša zonas.
16. PUNKTU SADALE
Saskaņā ar UCI noteikumu 2.10.008 punktu desmit (10) labākie sportisti no katras valsts
saņems UCI Eiropas tūres punktus pēc sekojošas tabulas:
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punkti
50
30
20
15
10
5
3
3
1
1
17. ANTIDOPINGS

Sacensības tiks aizvadītas, ievērojot UCI un Latvijas Antidopinga aģentūras noteiktos antidopinga noteikumus.
18. SODA SANKCIJAS
Čempionātā tiks ievērotas sankcijas par noteikumu neievērošanu saskaņā ar UCI
noteikumiem.

19. KONTAKTINFORMĀCIJA
Atbildīgais Latvijas Riteņbraukšanas federācijas pārstāvis par sacensību norisi – Armands
Bēcis. (Tālrunis: 26157929, E – pasta adrese: armands@lrf.lv).

