Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā
C grupai zēniem un meitenēm
NOLIKUMS
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
• Popularizēt un veicināt šosejas riteņbraukšanas sportu jauniešu, zēnu un meiteņu
vidū.
• Pievērst aktīvām, regulārām šosejas riteņbraukšanas sporta nodarbībām arvien
jaunus dalībniekus.
• Veicināt riteņbraukšanas sporta pieejamību jaunāko grupu dalībnieku vidū.
• Noskaidrot Latvijas čempionus.
2. SACENSĪBU VADĪBA
• Sacensības organizē Latvijas Riteņbraukšanas federācija sadarbībā ar Kuldīgas
novada sporta skolu.
• Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības sacensību
noteikumiem.
• Tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai.
3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā grupas C grupā zēniem un C grupā meitenēm
notiek 2021. gada 24. jūlijā Kuldīgā trenera Jāņa Baukša piemiņas kausa ietvaros.
4. DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās Nacionālo riteņbraukšanas federāciju licencēti sportisti:
• C grupas meitenes zēni (2007. – 2008. dz. gads);
• C grupas meitenes (2007. – 2008. dz. gads).
SACENSĪBU FORMĀTS
• C grupas zēni startē vienā braucienā ar B grupas jaunietēm. Distances garums –
43,8 km;
• C grupas meitenes startē vienā braucienā ar D grupas zēniem un meitenēm.
Distances garums – 20 km.
5. APBALVOJAMĀS VECUMA GRUPAS
Latvijas čempionāta vērtējuma 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.
6. IEPRIEKŠĒJĀ REĢISTRĀCIJA
Iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 24. jūlija plkst 12:00, elektroniskajā pieteikšanās
formā www.bulta.lv/baukss
7. DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA:
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību rīkošanu sedz Kuldīgas novada sporta skola.
Pārējos izdevumus – dalībnieku naktsmītnes, dienas nauda (ēdināšana), ceļa izdevumi u.c. –
sedz komandējošās organizācijas rēķina.
8. PAPILDUS INFORMĀCIJA

•
•

•

C grupas zēnu un C grupas meiteņu sportisti sacensībās startē ar sekojošu zobratu
pārnesumu ierobežojumu : 6, 40 metri, zobratu attiecība 42 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..

Kontaktinformācija:
Galvenais tiesnesis:

Ita Erta
e-pasts: ita@lov.lv

Organizators:

Toms Markss
e-pasts: federacija@lrf.lv

