SMILTENES KAUSS RITEŅBRAUKŠANĀ 2021
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums.
1.1. Popularizēt riteņbraukšanu Smiltenes novada, Latvijas un Baltijas mērogā.
1.2. Noteikt ātrākos sportistus.
1.3. Mudināt piedalīties jaunus dalībniekus.
2. Sacensības vada.
2.1. Sacensības organizē un vada Smiltenes sporta centrs sadarbībā ar Latvijas
Riteņbraukšanas federācija (LRF) Sacensību tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātajai tiesnešu
kolēģijai.
2.2. Sacensības notiek, respektējot Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības noteikumus.
Sacensību laiks un vieta.

Smiltenes kauss riteņbraukšanā notiek divu dienu garumā – 11. un 12. septembrī Smiltenē.
• 11. septembrī Vecajā parkā un Bruģa kalnā no pulksten 19:00 – 21:00 norisināsies
nakts sprinta sacensības pret kalnu.
• 12. septembrī Bruģa kalnā un Smiltenes pilsētā notiks Smiltenes kausa sacensības
grupas braucienā, Vudlande Tautas brauciens, kā arī bērnu velo sacensības.
Reģistrācijas centrs – Smiltenes novada, Smiltenes pagasta Kalnamuiža 1.
3. Dalībnieki
Smiltenes kausā piedalās ikviens aktīvās atpūtas cienītājs, izvēloties savām spējām un
nosacījumiem atbilstošāko distanci.
4. Distances un sacensību formāts
4.1. Nakts sprinta sacensības pret kalnu risinās divās kārtās. Pirmajā no tām dalībnieks ar
jebkāda tipa velosipēdu veic individuālo braucienu pa 450 metru garo trasi.
Otrajā kārtā 16 labākie pēc individuālā brauciena sacensības turpina izslēgšanas braucienos.
Katrā no braucieniem startē 4 dalībnieki, no kuriem 2 ātrākie turpina sacensības, bet 2 lēnākie
no tām izstājas. Piedalīties var ar jebkāda tipa velosipēdu. Vienīgais nosacījums – ķivere.
Atsevišķi notiks superfināli 4 ātrākaiem jauniešu, zēnu un meiteņu/ sieviešu grupu
dalībniekiem.
4.2. Smiltenes kausa grupas braucienā tiek veidoti trīs sadaļas – jaunatnes kausa finālposms,
Dako Ziemeļvidzeme Sporta brauciens un Vudlande Tautas brauciens (ar laika kontroli, bet bez
ātrāko dalībnieku apbalvošanas). Visu braucienu maršruts ved pa 3 kilometru garu apli. Apļu
skaits atkarīgs no brauciena un vecuma grupām.

4.3. Bērnu brauciens norisināsies pa 200 metru garo apli ar startu un finišu Kalnamuižā 1.
Bērni tiks sadalīti vecuma grupās, ņemot vērā dzimšanas gadu. Balvas saņems visi bērnu
brauciena dalībnieki.
5. Sacensību programma
11.09.
No plkst. 18:00 – 19:45 Reģistrācija sprinta sacensībām – Smiltenes Vecajā parkā
Starts no plkst. 19:00 – 20:00 atvērts sprinta sacensību kvalifikācijai (starts brīvā secībā)
Starts no plkst. 20:15 izslēgšanas braucieniem
Apbalvošanas – sacensību centrā uz skatuves
21:15 Sprinta sacensību apbalvošana
12.09.
Reģistrācija – Smiltenes novada, Smiltenes pagasta Kalnamuiža 1
no plkst. 08:00 – 09:30 Latvijas jaunatnes kausam
no plkst. 09:00 – 11:45 Bērnu sacensībām
no plkst. 08:00 – 12:45 Dako Ziemeļdzeme Sporta braucienam
no plkst. 08:00 -14:15 Vudlandes Tautas braucienam (bez sacensību elementa)
Komandu pārstāvju sapulce:
Starta un finiša zonā
plkst. 09:45 Latvijas jaunatnes kausam
plkst. 13:45 Dako – Ziemeļvidzeme Sporta braucienam
Starts no plkst. 10:00
Starts no plkst. 10:30
Starts no plkst. 11:15
Starts no plkst. 12:00
Starts no plkst. 13:00
Starts no plkst. 14:00
Starts no plkst. 15:30

DZ; DM; CM – 5 apļi (15 km)
CZ, BM – 8 apļi (24 km)
BZ, AM, Sievietes 13 apļi (39 km)
Bērnu braucieni (vecumā no 3 – 11 gadiem)
Sieviešu brauciens - 13 apļi (39 km)
Dako Ziemeļvidzeme sporta brauciens – 18 apļi (49 km)
Vudlande Tautas brauciens – 4 apļi (12,8 km)

6. Vērtējamās grupas
6.1. Sprinta sacensībām:
Open vīrieši, velosipēdi ar ātrumiem (2004. gadā dzimušie un vecāki)
Open vīrieši, velosipēdi ar ātrumiem (2005. gadā dzimušie un jaunāki)
Open vīrieši, velosipēdi ar 1 ātrumu (2008. gadā dzimušie un vecāki)
Open sievietes, velosipēdi ar ātrumiem (2008. gadā dzimušās un vecākas)
6.2. Jaunatnes kausa finālposmā:
D grupas zēni (2009. – 2010. gadā dzimušie)
D grupas meitenes (2009. – 2010. gadā dzimušās)
C grupas zēni (2007. – 2008. gadā dzimušie)

C grupas meitenes (2007. – 2008. gadā dzimušās)
B grupas jaunieši (2006. – 2005. gadā dzimušie)
B grupas jaunietes (2006. – 2005. gadā dzimušās)
A grupas juniores (2003. – 2004. gadā dzimušās)
Sievietes (2002. gadā dzimušās un vecākas.)
6.3. Dako Ziemeļvidzeme Sporta braucienā:
A grupas juniori (2003. – 2004. gadā dzimušie)
Open vīri (1987. – 2002. gadā dzimušie)
M1 vīri (1982. – 1986. gadā dzimuši)
M2 vīri (1977. – 1981. gadā dzimušie)
M3 vīri (1972. – 1976. gadā dzimušie)
M4 vīri (1967. – 1971. gadā dzimušie)
M5 vīri (1962. – 1966. gadā dzimušie)
M6 vīri (1961. gadā dzimušie un vecāki)
7.4. Vudlande Tautas braucienā tiek noteikti:
• – 3. vieta kuplākais darba kolektīvs
• – 3. vieta kuplākā skolu klase (5. – 12. klase)
• Krāšņāk tērptākais dalībnieks
• Stilīgākā velosipēda īpašnieks
7.4. Bērnu braucienā:
2018. gadā dzimušie un jaunāki
2017. gadā dzimušie
2015. – 2016. gadā dzimušie
2014. – 2013. gadā dzimušie
2011. – 2012. gadā dzimušie
8. Iepriekšējā reģistācija
Iepriekšējā pieteikšanās Smiltenes kausa sacensībām iespējama no 2021. gada 30. augusta
līdz 11. septembrim pulksten 23:59, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu
http://bulta.lv/smiltene.
9. Dalības maksa
Latvijas jaunatnes kausa finālposma un Pafbet Sporta brauciena dalībniekiem ir noteikta
dalības maksa:
Jaunatnes kausa dalībniekiem dalības maksa par 1. un 2. dienu kopā – 7 EUR
Jaunatnes kausa dalībniekiem dalības maksa par 2. dienu – 5 EUR
Dako Ziemeļvidzeme sporta brauciena dalībniekiem dalības maksa par 1. un 2. dienu – 15
EUR
Dako Ziemeļvidzeme sporta brauciena dalībniekiem dalības maksa par 2. dienu – 10 EUR
Vudlande Tautas braucienā un Bērnu braucienos dalības maksa netiek piemērota.

Dalības maksu iespējams veikt pasākuma norises vietā esošajā reģistrācijas centrā laikā no
pulksten 08:30 – 14:15, 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 Smiltenes kausā riteņbraukšanā
Dalībniekiem tiek nodrošināts:
• 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
• Pārsteigumu balvas
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.

Kontaktinformācija:

Organizators:

Toms Markss
e-pasts: federacija@lrf.lv

