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Rīgas lielās balvas sacensības šosejas riteņbraukšanā  
Nolikums 

 
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 Popularizēt un veicināt šosejas riteņbraukšanas sportu Rīgas pilsētas un visas 

Latvijas bērnu un jaunatnes riteņbraucēju vidū. 
 Pievērst aktīvām, regulārām šosejas riteņbraukšanas sporta nodarbībām arvien 

jaunus dalībniekus vecumā līdz 18 gadiem. 

 Veicināt riteņbraukšanas sporta pieejamību Rīgas pilsētā.  
 Noskaidrot ātrākos sportistus/es.  

 
2. SACENSĪBU VADĪBA 
 Sacensības organizē Latvijas Riteņbraukšanas federācija. 
 Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības sacensību 

noteikumiem. 
 Tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai. 

 
       3.    SACENSĪBU LAIKS UN VIETA 
Rīgas lielās balvas sacensības šosejas riteņbraukšanā notiek 2020. gada 15. jūlijā Rīgā, 
Biķernieku kompleksajā sporta bāzē (Sergeja Eizenšteina ielā 4). 
 

4. DALĪBNIEKI 
Sacensībās piedalās bērnu (3 – 11 gadiem) un jaunatnes (12 – 18 gadiem) grupu sportisti. 
 

5. SACENSĪBU NORISE 

 No pulksten 13:00 – 15:00 bērnu sacensības kartingu trasē 
 No pulksten 14:00 –  17:30 jaunatnes grupu sacensības lielajā trasē 
 No pulksten 15:30 – 15:45 bērnu sacensību apbalvošana  
 No pulksten 17:30 – 17:45 jaunatnes grupu apbalvošana 

 
6. DISTANCES 
Bērnu braucieni: 500m – 2000m 
Jaunatnes grupu braucieni: 15 km – 50 km 
 
7. VECUMA GRUPAS 
 Bērnu braucienā piedalīties var dalībnieki no 3 gadu vecuma. Dalībnieki pēc 

reģistrācijas beigām tiks sadalīti pa braucieniem, ņemot vērā vecumu un velosipēda 
tehniskos parametrus.  

 Jaunatnes grupu sportisti tiek sadalīti sekojošās grupās: 
D zēni, D meitenes (2008. – 2009. dz.g.) 
C zēni, C meitenes (2007. – 2006. dz.g) 
B jaunieši, B jaunietes (2004. – 2005. dz.g) 
A juniores (2002. – 2003. dz.g.) 
 
 
 
 



 

 
8. IEPRIEKŠĒJĀ REĢISTRĀCIJA 

Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām iespējama no 2020. gada 6. jūnija līdz 13. jūlijam 
pulksten 23:59, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, kas publicēta mājaslapā lrf.lv.  
 

9. REĢISTRĀCIJAS CENTRS 
Reģistrācijas centrs Rīgas lielās balvas sacensību dalībniekiem būs pieejams no pulksten 
12:00 – 16:00. Reģistrācijas centrā būs iespējams izņemt dalībnieku numurus un čipus, 
veikt dalības maksu un iegūt citu nepieciešamo informāciju.  
 

10. DALĪBA MAKSA 
Dalības maksa netiek piemērota. 
 
Dalībnieki saņem: 

 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 

 
11. APBALVOŠANA 

 Ar medaļām, kausiem un pārsteigumu balvām tiks apbalvoti 1. – 3. vietas ieguvēji 
bērnu un jaunatnes braucienos. 

 Papildus, katrs dalībnieks saņems veicināšanas balvu par dalību sacensībās.  
 

12. 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: 
 
Galvenais tiesnesis:   Ita Erta 
     e-pasts: ita@lov.lv 
 
 
Organizators:    Toms Markss  

e-pasts: federacija@lrf.lv 
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