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KULDĪGAS NOVADA SPORTA SKOLAS  

ATKLĀTĀS MEISTARSACĪKSTES RITEŅBRAUKŠANĀ KROSĀ 2021 

 

NOLIKUMS 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI. 

Pilnveidot sacensību sistēmu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Noskaidrot labākos 

riteņbraucējus un dot iespēju pārbaudīt savus spēkus. 

2. VADĪBA. 

Sacensības vada un organizē Kuldīgas novada sporta skola sadarbībā ar biedrību “Goldingen 

cycling club” 

3. VIETA UN LAIKS. 

Sacensības  notiek Kuldīgā, Krauļu priedēs 2021.gada 16. oktobrī plkst. 11.00 

4. DALĪBNIEKI. 

Dalībnieki startē šādās vecuma grupās: 

• D grupas zēni/ meitenes (2009- 2011) 

• C grupas zēni/ meitenes (2007 – 2008) 

• B grupas jaunieši/ jaunietes (2005 – 2006) 

• A grupas juniori/ juniores (2003 – 2004)  

• Open grupa vīrieši/ sievietes ( sākot no 2002. gada dzimušajiem )  

✓ līdz 40 gadu vecumam (abas grupas) 

✓ 40+ (abas grupas) 

5. STARTA LAIKI. 

• 11:00 D grupas zēni/ D grupas meitenes/ C grupas meitenes  ( distances garums 5 

apļi, viena apļa garums 1.7 km). 8.5 km 

• 11:50 C grupas zēni/ B grupas jaunietes ( distances garums 7 apļi , viena apļa garums 

1.7 km). 10.5 km 

• 13:00 B grupas jaunieši/ A grupas juniores ( distances garums 9 apļi, viena apļa 

garums 1.7 km) 15.3 km 

• 14:15 A grupas juniori/ Open klase vīrieši un sievietes ( distances garums 12 apļi, 

viena apļa garums 1.7 km) 20.4 km 

6. DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējoša organizācija vai 

dalībnieki paši. Par savu veselību atbildīgi paši dalībnieki. 

Atsaucoties uz MK noteikumi Nr. 622 punkta 3.8.4. Sporta treniņu un sacensību nosacījumi 

137.2. apakšpunkta, sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir 

derīgs sadarbspējīgs sertifikāts, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

programmu izglītojamie, kuriem ir apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par negatīvu 

Covid-19 testa rezultātu; 

Minētie dokumenti jāuzrāda sacensību galvenajam tiesnesim sacensību vietā. 



7. APBALVOŠANA plkst. 15:50 

Individuāli 1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes 

medaļām un diplomiem. 

8. PIETEIKUMI. 

Pieteikumi, iesniedzami sacensību vietā līdz plkst. 10.30, vai iepriekšējā pieteikšanās: 

viesturs.luksevics@inbox.lv līdz 15. oktobrim. 

 

V. Lukševics, +371 28114087 


