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RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLA 
Grīvas iela 28, Rīga, LV-1055,  

Tālrunis 67473810, fakss 67473809, e-pasts: rrsk@riga.lv 
 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 
 
10.06.2020. SPSRI-20-2-nos 
 
 
Rīgas pilsētas sezonas atklāšanas sacensības šosejas riteņbraukšanā individuālajā 
braucienā  
 
 

 
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisināsies Rīgas Riteņbraukšanas skolas 2020.gada 

sezonas atklāšanas sacensības šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā.  
 
1.2. Sacensības tiek organizētas ar mērķi attīstīt un popularizēt riteņbraukšanas sporta veidu, 

piesaistīt jaunatni aktīvām sporta nodarbībām un veicināt saturiski - sportisku brīvā laika 
pavadīšanu jauniešu vidū.  

 
1.3. Sacensību uzdevums ir saglabāt un pilnveidot jaunatnes riteņbraukšanas sacensību tradīcijas 

Rīgas pilsētā. 
 
1.4. Sacensības organizē Rīgas Riteņbraukšanas skola ( turpmāk – Organizators )  

 
 

 
2. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS 

 
 

2.1.  Sacensības notiek 2020. gada 17.jūnijā (trešdienā), Rīgā, Biķernieku KSB, S.Eizenšteina 
iela 18. Numuru izsniegšana no plkst. 10:30. Komandu pārstāvju sanāksme plkst. 10:45. 
Sacensību sākums plkst. 11:00.  

 
2.2.  Par sacensību sīkāku norisi informācija mājas lapā: www.veloskola.lv.  
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3. SACENSĪBU VADĪBA 
 
3.1. Sacensības organizē Rīgas Riteņbraukšanas skola. Atbildīgais par sacensību organizāciju un 

norisi pamatdarbības struktūrvienības vadītājs Vitālijs Smirnovs un atbildīgais par sacensību 
saimniecisko procesu RRS direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Pēteris 
Griķītis.   

 
3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Didzis Apinis (LRF TK nac. 2.kat.)  
 
3.3.   Sacensību galvenais sekretārs Kristaps Skadmanis. 
 
3.4. Atbildīgie par medicīnisko palīdzību Jeļena Kulago un Alisa Vētra. 

 
 

 
4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

 
 

4.1.   Ar MTB divriteņiem individuālajā braucienā: 

 zēni, meitenes - 2010.-2011. dz.g. - 1 aplis(5,5km);  

 zēni, meitenes - 2008.-2009. dz.g. „D” grupa - 1 aplis(5,5km); 

 zēni, meitenes - 2006.-2007. dz.g. „C” grupa - 1 aplis(5,5km); 

 

4.2.   Ar sporta divriteņiem individuālajā braucienā: 

 zēni, meitenes - 2010.-2011. dz.g.- 1 aplis(5,5km);  

 zēni, meitenes - 2008.-2009.  dz.g. „D” grupa - 1 aplis(5,5km); 

 zēni, meitenes - 2006.-2007. dz.g. „C” grupa - 2 apļi(11km); 

 jaunieši,  jaunietes - 2004. - 2005. dz.g. „ B” grupa - 2 apļi(11km); 

 juniori, juniores - 2002. - 2003. dz.g. „A” grupa - 2 apļi(11km); 

 U-23 (līdz 22.gadi) grupa - 2 apļi(11km). 

*Dalībnieks drīkst startēt tikai vienā disciplīnā (ar MTB divriteni vai šosejas sporta divriteni). 

 

5. SACENSĪBU PROGRAMMA 
 
5.1.  Sacensību sākums pulksteņu iedarbināšana plkst. 11:00. 

5.2.  Starta kārtība ar intervālu 1 min. tiks publicēta RRS mājas lapā 16.06.2020.g. 
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6.  NOSACĪJUMI 
 
6.1. Par veselības stāvokli un sportisko sagatavotību atbildīgi paši dalībnieki; 
 
6.2. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību rīkošanu sedz RRS; 
 
6.3. Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai 

dalībnieks;  
 
6.4. Sacensībās drīkst piedalīties tikai sporta skolu un sporta organizāciju audzēkņi. 
 
6.5. Sacensībās drīkst piedalīties sportisti, kuriem ir derīga LRF licence. Izņēmums audzēkņi, 

kuri dzimuši 2008.gadā un jaunāki ( kuriem nav licences ) drīkst startēt uzrādot derīgu 
apdrošināšanas polisi vai tās kopiju;   

 
 
6.6. Pamatojoties uz Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 24.02.2017. lēmumu, šo 

sacensību dalībniekiem nosacīti sekojoši pārnesumi sporta divriteņiem: 
 

6.5.1. Zēniem, meitenēm „D”, „C”  – 6 m 40 cm;  

6.5.2. Jauniešiem, jaunietēm „B”  - 7 m 01 cm; 

6.5.3. Junioriem, juniorēm   „A” gr.  - 7 m 93 cm. 

6.7. Zēni,  meitenes  -  2008.  un  jaunāki. dz.g. sacensībās  startē  ar  dalībniekiem  sekojošu  
 pārnesumu sporta divriteņiem: – 6 m 40 cm; 
 
 
6.8. Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu. 

Riteņbraukšanai paredzētās aizsargķiveres ir obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts 
piestiprināt jebkādus citus priekšmetus (video kameras utt.). Braucot ar neaizsargātu 
aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts. 

 
6.9. Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez 

reģistrācijas un organizatorru piekrišanas. Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu 
satiksmes drošības noteikumi. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts. 

 
6.10.  Sacensību orgnizatori nav atbildīgi par dalībnieka veselības stāvokli un iespējamām 

traumām sacensību laikā.  
 
6.11. Sacensību organizatoriem ir tiesības Nolikumā izdarīt izmaiņas (piem. laika apstākļi-sniegs, 

asfalta kvalitāte trases apļos, atcelt sacensības), par kurām tiks paziņots atsevišķi (sekojot 
informācijai RRS mājas lapā: www.veloskola.lv). 

 
7. DALĪBNIEKU APBALVOŠANA 

 
7.1. Zēnu, meiteņu, jauniešu, jaunietes, junioru, juniores un U-23 vecuma grupās pirmo 3 vietu 

ieguvējus apbalvo ar diplomiem; ja dalībnieku skaits ir 4 un mazāk, tad apbalvo tikai 
1.vietas ieguvēju ar diplomu - dalībnieku katrā vecuma grupā. 
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8. DALĪBNIEKU PIETEIKŠANA SACENSĪBĀM 

 
8.1. Pieteikumi iesniedzami līdz 2020.gada 13. jūnijam (sestdienai) plkst. 12.00. 

8.2. Pieteikuma forma ir pieejama mājaslapā www.veloskola.lv sacensību sadaļā. Sagatavoto 
elektronisko pieteikumu ar atzīmēm par MTB un šosejā pieteiktajiem dalībniekiem  nosūtīt uz 
e-pastu: sporta.instruktors@inbox.lv. 

8.3. Jūs saņemsiet atbildes vēstuli ar apstiprinājumu, ka pieteikums ir pieņemts vai arī ar 
piezīmēm, ko nepieciešams precizēt. 

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas 
vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, 
uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus, telefona numuru, e-pastu un izvēlēto distanci. Citi dati 
iesniedzami brīvas izvēles kārtībā. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams 
dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda. Ja dalībnieks 
nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators 
uz e-pastu rrsk@riga.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā 
“Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek 
pasniegtas sacensību dalībniekiem. Sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību 
laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, 
bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.veloskola.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos. Ja 
dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar 
nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs.  

 


