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XCO “Siguldas Kauss” UCI C2 2018 sacensības notiks vienā no skaistākajām vietām Latvijā 
– Siguldā. Tā ir unikāla iespēja sacensties Gaujas senielejā, zaļā, dabīgā meža vidē ar 
dinamisku reljefu. Sacensību maršruts ir nomarķēts un pieejams treniņiem arī ikdienā. Starta 
punkts – Fischer Slēpošanas centrs. Tā ir iespēja sagatavoties starptautiska mēroga 
sacensībām un uzrādīt lieliskus rezultātus.  
Sacensības tiek organizētas pēc UCI noteikumiem. 

 

Sacensību klasifikācija un grupas: 

UCI 2. kategorijas vienas dienas MTB sacensības / Grupas: 

• Vīrieši elite (MEN Elite) – startē dalībnieki ar derīgām UCI elites un U23 licencēm 
(1999.gadā dzimušie un vecāki); 

• Sievietes elite (WOMEN Elite) – startē dalībnieces ar derīgām UCI elites un U23 licencēm 
(1999.gadā dzimušas un vecākas); 

• Vīrieši juniori (MEN Juniors) – startē dalībnieki ar derīgām UCI junioru licencēm (2000. un 
2001.dz.g.); 

• Sievietes juniores (WOMEN Juniors) –startē dalībnieces ar derīgām UCI junioru licencēm 
(2000. un 2001. dz.g.); 

• Vīrieši OPEN (atvērtā grupa) – startē dalībnieki ar licencēm „Masters” un „Cycling for all” 
vai bez tām (2004. dz.g. un vecāki); 

• Sievietes OPEN – (atvērtā grupa) – startē dalībnieki ar licencēm „Masters” un „Cycling for 
all” vai bez tām (2004. dz.g. un vecāki). 

 
UCI punkti: 

Elites un junioru grupās dalībniekiem par izcīnītajām vietām tiek piešķirti Starptautiskās 
Riteņbraukšanas savienības(UCI) punkti, kas noteikti 2. kategorijas vienas dienas XCO 
sacensībām 
Vīriešu un Sieviešu Elite – 1. vieta-30 punkti, 2. vieta-20, 3. vieta-15, 4. vieta-12, 5. vieta-10, 6. 
vieta-8, 7. vieta-6, 8. vieta-4, 9. vieta-2, 10. vieta-1 
Vīriešu un Sieviešu Juniori – 1. vieta-20 punkti, 2. vieta-18, 3. vieta-16, 4. vieta-14, 5. vieta-12, 
6. vieta-10, 7. vieta-8, 8. vieta-6, 9. vieta-4, 10. vieta-2  

Balvu fonds: 

Vīriešu un Sieviešu Elite – 1. vieta-150€, 2. vieta-120€, 3. vieta-90€, 4. vieta-75€, 5. vieta-60€, 
6. vieta-54€, 7. vieta-48€, 8. vieta-42€, 9. vieta-36€, 10. vieta-30€ 
Vīriešu un Sieviešu Juniori – 1. vieta-50€, 2. vieta-40€, 3. vieta-30€, 4. vieta-20€, 5. vieta-15€ 
Open – sacensību atbalstītāju balvas 

 
Sacensību programma: 

Sestdiena, 
15.09. 

 

14:00-20:00   Atvērts sacensību centrs 

14:00-16:00 Licenču pārbaude un numuru saņemšana 

16:10   Komandu pārstāvju sanāksme 

Svētdiena, 
16.09. 

 

7:00 – 16:00   Atvērts sacensību centrs   
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7:00 – 9:00 OPEN grupas pēdējā brīža reģistrācija un numuru saņemšana 

7:00 – 9:00 Trases apskate 

9:45 OPEN grupas starta koridors tiek atvērts 

10:00   Starts OPEN vīriešu grupai 17,6km (Starta aplis 1,2 km + 4x4,1km aplis) 
Starts OPEN sieviešu grupai 13,5 (Starta aplis 1,2km + 3x4,1km aplis) 

11:20   Sieviešu elites un Sieviešu junioru grupu starta koridors tiek atvērts   

11:30    Starts Sieviešu elites grupai 17,6km (Starta aplis 1,2 km + 4x4,1km aplis) 

11:31 Starts Sieviešu junioru grupai 13,5 (Starta aplis 1,2km + 3x4,1km aplis) 

13.00  Vīriešu elites un Vīriešu junioru grupu starta koridors tiek atvērts 

13:30    Starts Vīriešu elites grupai 25,8km (Starta aplis 1,2km + 6x4,1km aplis) 

13:31   Starts Vīriešu junioru grupai 17,6km (Starta aplis 1,2 km + 4x4,1km aplis) 

15:30    Apbalvošanas ceremonija 
 

Distances:  

Groups Distance 

Vīrieši Juniori 17,6km(Starta aplis 1,2 km + 4x4,1km aplis) 

Sievietes Juniori 13,5(Starta aplis 1,2km + 3x4,1km aplis) 

Vīrieši Elite  25,8km(Starta aplis 1,2km + 6x4,1km aplis) 

Sievietes Elite 17,6km(Starta aplis 1,2 km + 4x4,1km aplis) 

OPEN vīriešu grupa  17,6km(Starta aplis 1,2 km + 4x4,1km aplis) 

OPEN sieviešu grupa 13,5(Starta aplis 1,2km + 3x4,1km aplis) 

 
Sacensību centrs:  

Fischer Slēpošanas centrs, Puķu iela 4, Sigulda 

Darba laiks: Sestdien, 15. septembrī, 10:00 – 20:00; Svētdien, 16. septembrī, 7:00 – 18:00 

Licenču pārbaude, dalībnieku numuru saņemšana, sacensību sekretariāts, preses telpa, 

antidopinga procedūra. 

Sacensību žūrija un komisāri 

Žūrijas priekšsēdētājs, UCI MTB starptautiskais komisārs: BESCHASTNOV Andrey 
(Krievija) 

MTB nacionālais komisārs: GEDROVICA Madara (Latvija) 

MTB nacionālais komisārs: BILĀNS Kaspars (Latvija) 

MTB nacionālais komisārs: ZĪLE Kristīne (Latvija) 

MTB nacionālais komisārs: HORSTE Annija (Latvija) 

MTB nacionālais komisārs: BERGMANE Renāte (Latvija) 
   

Reģistrācija 

Iepriekšpieteikšanās interneta vietnē www.siguldassports.lv/start līdz 13. septembra 23:59. 
Līdz 15. septembra 16:00 dalībniekiem iespējams pieteikties uz vietas, Fischer Slēpošanas 
centrā Puķu ielā 4 (tālr.: +371 29118847, e-pasts: fsc@sigulda.lv), samaksājot divkāršu dalības 
maksu. 
 
 
 

http://www.siguldassports.lv/start%20līdz%2013.%20septembra%2023:59
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Dalības maksa 

 Iepriekšēja pieteikšanās Pieteikšanās uz vietas 

Vīrieši Juniori,  
Sievietes Juniori 

10,00 € (Jābūt derīgai UCI 
junioru licencei) 

20,00 € (Jābūt derīgai UCI 
junioru licencei) 

OPEN vīrieši, OPEN sieviets 10,00 € 20,00 € 

Vīrieši Elite, Sievietes Elite 20,00 € (Jābūt derīgai UCI 
Elites vai UCI U23 licencei) 

40,00 € (Jābūt derīgai UCI Elites 
vai UCI U23 licencei) 

Dalības maksā iekļauts: dalībnieku numuri, trases sagatavošana un marķēšana, laika ņemšanas 
čipa īre, rezultātu un fotogrāfiju atspoguļošana, uzvarētāju balvas, dzirdināšanas punkts pēc 
finiša, velosipēdu mazgāšanas punkts pēc finiša, neatliekamā medicīniskā palīdzība sacensību 
centrā. 

Sacensību trase 

Sacensību trase atrodas Gaujas upes ielejas nogāzē. Trase veidota pa dabas 
takām, zemes ceļu un stigām ar koka un akmeņu šķēršļiem. Atsevišķās trases 
daļās segums ir koka šķelda un asfalts. Sarežģītākajiem elementiem ir 
izveidotas garākas, bet tehniski vieglākas apbraukšanas iespējas(„chicken 
line”). Pirms sacensībām trase ir marķēta ar oranžām zīmēm un pieejama 
treniņiem. 

 

 

 
 Trase 4,1 km 
   Starta aplis (1,2 km) 
 Trases tehniskā daļa 
      Kāpums vienā aplī 117m 

  Grūtības pakāpe  
A   Starts 
B    Finišs 
C    Tehniskā zona 
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Sodi  

UCI soda punkti ir vienīgie piemērojamie  

 

Antidopinga procedūras  

Uz šīm sacensībām ir pilnībā attiecināmi Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) 

antidopinga noteikumi.  

Nepieciešamības gadījumā antidopinga pārbaudes tiks veiktas sacensību centrā Puķu ielā 4, 

Siguldā). 

 

Sacensību organizatori 

Sacensību 
organizatori 

Fischer Slēpošanas centrs sadarbībā ar biedrību „Sportlat”  

Sacensību direktors Elīna Sofija Kalēja 
e-pasts: elina.kaleja@siguldassports.lv, telefons +371 29135813 

Sacensību centrs Ivo Deičmanis 
 e-pasts: fsc@siguldassports.lv, telefons +371 29641919  

Laika ņemšana Biedrība „Sportlat”, Māris Ozoliņš 
e-pasts: maaris.ozolins@gmail.com, telefons +371 22003310 

Apbalvošanas 
ceremonija 

Solveiga Akmentiņa 
 e-pasts: fsc@siguldassports.lv, telefons +371 25727605 

Tiesnešu 
koordinators 

Vents Balodis 
e-pasts: vents.balodis@siguldassports.lv, telefons +371 29484815   
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Sacensību centrs – Fischer Slēpošanas centrs, Sigulda, Latvija 

  
Fischer Slēpošanas centrs  
Puķu iela 4, Sigulda, Latvija (GPS: 57.1403  24.8177) 
www.siguldassports.lv 

 

Fischer Slēpošanas centrs, kurš darbojas no 2013. gada novembra, saviem apmeklētājiem 

ziemā piedāvā kvalitatīvu distanču slēpošanas trasi, kura, pateicoties saldēšanas iekārtām, 

darbojas arī mainīgos un ne tik ziemīgos laika apstākļos. Vasaras sezonā interesenti Fischer 

Slēpošanas centru var izmantot skrituļslidošanai, rollerslēpošanai, skriešanai, nūjošanai un 

velobraukšanai. Centrs piedāvā skrituļslidu, rollerslēpju un nūjošanas nūju nomu, kā arī grupu 

izbraucienus ar fatbike velosipēdiem. Centrā pieejamas dušas, sauna, ģērbtuve un kafijas un 

uzkodu automāti. 

 

Slimnīca 

Tuvākā slimnīca sacensību norises vietai ir Siguldas slimnīca. Adrese: Lakstīgalas iela 13, 

Sigulda, telefons +371 6797 3973 vai 112, www.siguldasslimnica.lv 

 

Pašvaldības policija 

Adrese: Ausekļa iela 6, Sigulda, telefons +371 26160288 or 112  

  

Jaunumi, rezultāti, fotogrāfijas 

Mājaslapa: http://www.siguldassports.lv/lv/fisher_sleposanas_trase/ 
Facebook: https://www.facebook.com/fischersleposanascentrs/ 

http://www.siguldassports.lv/
http://www.siguldasslimnica.lv/
http://www.siguldassports.lv/lv/fisher_sleposanas_trase/
https://www.facebook.com/fischersleposanascentrs/
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Īpašie noteikumi 

• Aizsargķivere ir obligāta! Piedaloties sacensībās bez ķiveres vai ar neaiztaisītu 
ķiveri, dalībnieks tiek diskvalificēts; 

• Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski; 

• Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un 
vietu rezultātos; 

• Sods par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā: diskvalifikācija; 

• Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts; 

• Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību 
nolikumā; 

• Dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un šī nolikuma ievērošanu, 
apliecinot to piesakoties sacensībām. Par dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, 
atbildību uzņemas vecāki vai pārstāvji. 

• Rakstiskus prostestus iespējams iesniegt 30 minūšu laikā pēc finiša šķērsošanas. Protestu 
iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim kopā ar 20 eiro drošības naudu. Ja protests tiek 
apstiprināts, 20 eiro drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam. 

• Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par 
jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem 
zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to 
laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem 
nelaimes gadījumiem trasē; 

• Apstiprinot dalību sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas 
organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama 
nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu 
tiesas ceļā; 

• Rezultātu fiksēšanai tiks izmantota čipu sistēma. Dalībnieks ir atbildīgs sacensību laikā par 
čipa drošību un nepazaudēšanu. Čipa nozaudēšanas gadījumā sods 50 EUR; 

• Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro šo 
nolikumu; 

• Sacensību organizatori patur tiesības koriģēt nolikumu. 
 

Privātuma politika 

Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī 

filmēšana un fotografēšana no SIA “Siguldas Sporta serviss”, pasākuma rīkotāja, pasākumu 

tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. 

Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, 

ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, 

audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un 

pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas tiesības uz 

šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder SIA “Siguldas Sporta serviss” vai attiecīgi 

pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu SIA “Siguldas Sporta serviss”, pasākuma rīkotājs 

vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros 

plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez 

jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam. 

  

Tiekamies to XCO “Sigulda Cup” UCI C2 2018! 


