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 LATVIJAS ČEMPIONĀTAM RITEŅBRAUKŠANĀ GRUPAS BRAUCIENOS   

JAUNIEŠIEM , JUNIORIEM UN ELITE SIEVIETĒM 

2016. GADA 25. JŪNIJĀ, PRIEKUĻI. 

   

 

1. Mērķis un uzdevums. 

Popularizēt riteņbraukšanas sportu un noskaidrot valsts labākos jauniešus, juniorus kā 

arī labākās Elites sievietes grupas braucienos.   

 

2. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē Latvijas Riteņbraukšanas federācija. Sacensību tiešā vadība 

uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai. 

Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības sacensību 

noteikumiem. 

 

3. Sacensību laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2016. gada 25. jūnijā Priekuļos. Starts un finišs Tehniķu ielas 

stāvlaukumā. Sacensību  sākums plkst. 11:00. 

Iebraukšanas diena 24.06.2016.g. 

 

4. Sacensību programma. 

Grupas braucieni : jaunieši – 73.2 km  ( 4 *18,3 km ) 

                               juniori un Elites sievietes   - 109,8 km  ( 6 * 18,3 km ) 

 

5. Vērtēšana. 

Vērtēšana notiek atbilstoši Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības apstiprinātiem 

riteņbraukšanas sacensību noteikumiem. 

Laika limits abos braucienos 10 %  no uzvarētāja laika 

 

 

6. Dalībnieki. 

Sacensībās piedalās LRF licencēti BJSS, BJSK un SK sportisti, Latvijas pilsoņi 

vecuma grupās: 

                                  ,,B” grupa   2000. – 2001. g. dzim. jaunieši 

                                  ,,A” grupa   1998. – 1999. g. dzim. juniori 

                                   Elite sievietes    1997. g.dzim. un vecākas 



 

 

7. Apbalvošana. 

LRF apbalvo 1.- 3  vietas ieguvējus  katrā vecuma grupā ar kausu, medaļu un diplomu 

Elites sievietes 1. – 3. vietas ieguvējas ar kausu, madaļu  un diplomu. Čempioni 

apbalvo ar čempiones kreklu. 

 

8. Dalībnieku uzņemšana. 

Izdevumus, saistītus ar sacensību organizēšanu sedz LRF . 

Pārējie izdevumi – dalībnieku naktsmītņu, ēdināšanas un ceļa izdevumus sedz 

komandējošā organizācija.  

 

9. Pieteikumi. 

Iepriekšējie pieteikumi tiek pieņemti tikai uz LRF apstiprinātas pieteikuma 

veidlapas un jāiesūta LRF, Rīgā, fax.: 67540605 vai e-pasts  , sniegs@lrf.lv līdz 

20. jūnijam     plkst. 12:00. Sacensību dienā dalībnieku pieteikumi sacensībām 

netiks pieņemti. 

Mandātu komisija 25. jūnijā no plkst.  10:00 – 10:30 starta vietā, Priekuļi, Tehniķu 

ielas stāvlaukumā. 

Komandu pārstāvju, pavadošo tehnisko palīdzību auto secības izloze un sacensību 

tiesnešu sanāksme plkst. 10:30 starta vietā. 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Riteņbraukšanas federācija 

J. Sniedze telf.un fax. 67540605 , e-pasts SNIEGS@LRF.LV 
                  mob. telef. 26711491 
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