
 

LATVIJAS ČEMPIONĀTA ŠOSEJAS RITEŅBRAUKŠANĀ                         
INDIVIDUĀLAJĀ BRAUCIENĀ 2020. 

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 2020. gada 26. augustā, Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 4 (Biķernieku 

kompleksā sporta bāze) laika posmā no pulksten 11:00 - 15:00.  

 

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās LRF licencēti sportisti.  

 

5. Vērtējamās vecuma grupas. 

C grupas zēni, C grupas meitenes (2006. – 2007. dz.g.) 

Jaunietes (2004. – 2005. dz.g.) 

CFA sieviešu grupa (2001. – 1986. dz.g.) 

Master sieviešu grupa (1985. dz.g. un vecākas) 

ELITES un U23 sievietes (2001. dz.g. un vecākas) 

CFA grupas vīrieši (2001. – 1986. dz.g.) 

Master jaunākās grupas vīrieši: 

M – 1 (1985. – 1981. dz.g.) 

M – 2 (1980. – 1976. dz.g.) 

M – 3 (1975. – 1971. dz.g.) 

M – 4 (1970.  – 1966. dz.g.) 

M – 5 (1965. – 1961. dz.g.) 

Master vecākās grupas vīrieši: 

M – 6 (1960. – 1956. dz.g.) 

M – 7 (1955. – 1951. dz.g.) 

M – 8 (1950. – 1946. dz.g.) 

M – 9 (1945. dz.g. un vecāki) 

 

 

 



 

6. Distances 
6.1. Master vecākās grupas (60+), jaunietes, C grupas zēni un C grupas meitenes (2x 
Biķernieku trases lielais aplis): 10,8 km 
6.2.  CFA,  Master sieviešu grupa, Elites, U23 sieviešu grupa (3x Biķernieku trases lielais 
aplis): 16,2 km 
6.3.  CFA vīrieši, Master jaunākās grupas vīrieši (4x Biķernieku trases lielais aplis): 21,6 
km  
 
7. Provizoriskā Sacensību programma 

Plkst. 11:00. Starts C grupas zēniem, C grupas meitenēm, B grupas jaunietēm un 

Master vecāko grupu vīriešiem. 

Plkst. 12:20. Starts CFA sieviešu,  Master sieviešu, Elites/ U23 sieviešu grupām. 

Plkst. 13:00 Starts CFA vīriešiem un Master jaunākajām vīriešu grupām.    

Plkst. 14:30. Apbalvošana  

*Detalizēts starta saraksts tiek publicēts Latvijas Riteņbraukšanas 

federācijas oficiālajā mājaslapā lrf.lv līdz 25. augusta plkst. 17:00.  

8. Tehniskie nosacījumi 

8.1. Atbilstoši LRF un UCI noteikumiem, sekojošām vecuma grupa ir jāievēro velosipēda 

pārnesuma ierobežojumi.  

 C grupas zēni, meitenes – 6,40 m 

Jaunietes – 7,01 m 

8.2. Sacensībās nav atļauts startēt ar triatlona velosipēdiem.  

 

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 trasē netiek laists.  

 

11.  Pieteikšanās  

11.1. Latvijas čempionātam individuālajā un grupas braucienā noteikta iepriekšējā 

tiešsaistes pieteikšanās interneta vietnē https://bulta.lv/lc/ . Pieteikšanās ir atvērta līdz 

24.08.2020. plkst. 12:00. 

11.2. Pēc noteiktā termiņa pieteikties sacensībām nebūs iespējams. 

 

12. Dalības maksa 

12.1. Sacensību dalībniekiem ir noteikta dalības maksa. 
Bērnu un jaunatnes grupām  – 5 EUR 
Pieaugušajiem – 10 EUR 
 

https://bulta.lv/lc/


12.2. Dalības maksu iespējams veikt pasākuma norises vietā esošajā reģistrācijas centrā 
laikā no pulksten 08:30 – 14:00, vai ar pārskaitījumu uz Latvijas Riteņbraukšanas 
federācijas kontu: 

 
Rekvizīti: 
Latvijas Riteņbraukšanas federācija: 
Reģistrācijas nr. 40008023340. 
A/S «Swedbank» 
Konta Nr: LV70HABA000140J038044 
Maksājuma mērķī norādīt: Par Vārda/u Uzvārda/u dalību Latvijas čempionātā šosejas 

riteņbraukšanā individuālajā braucienā.  

 

13. Apbalvošana 

Latvijas čempionāta 1.-3. vietas ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar Latvijas 

Riteņbraukšanas federācijas medaļām un diplomiem.  

 

14. Kontakti 

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

Sacensību galvenā tiesnese: Ita Erta 

Sacensību galvenais laika kontroles tiesnesis: Māris Ozoliņš. 

 


