
BALTIJAS UN LATVIJAS ČEMPIONĀTA ŠOSEJAS RITEŅBRAUKŠANĀ GRUPAS 

BRAUCIENĀ TEHNISKAIS CEĻVEDIS 

SACENSĪBU VADĪBĀ 

Baltijas un Latvijas čempionātu 2021. gadā organizē Igaunijas Riteņbraukšanas savienība sadarbībā 

ar profesionālo riteņbraukšanas klubu un  Līvimā riteņbraukšanas klubu. 

 

Sacensību direktors   Allar Tõnissaar +372 501 4427 info@proklubi.ee 

Direktora asistents  Rindalo Teder +372 556 48230 rinaldo.teder@gmail.com 

Tiesnešu kolēģijas vadītājs Jaan Lepajõe +372 534 25064 jaanlepajoe@gmail.com 

Sacensību sekretāre Evelin Idarand +372 536 05100 evelin.idarand@gmail.com 

Igaunijas Riteņbraukšanas federācijas 
pārstāvis 

Urmas Karlson  +372 502 4403 ejl@ejl.ee 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
pārstāvis  

Toms Markss +371 262 55435 toms@lrf.lv 

Lietuvas Riteņbraukšanas federācijas 
pārstāvis 

Tomas Gaubys +370 686 33779 tomasgaubys22@gmail.com 

 

Izmitināšanas iespējas sacensību tuvumā: 

Valgamaa Kutseõppekeskus (Loode tn 3/2, Valga) 

vkok.ee/en/node/174 

+372 767 0137 

 

Nakatu turismitalu (Väike-Nakatu, Ringiste küla, Valga vald, Valga maakond 68101; Latitude: 57 44 48, 

Longitude: 26 18 30) 

nakatu.ee, nakatu@nakatu.ee 

+372 5301 2372 

 

Valga Militaarteemapark (Pikk 16A, Valga) 

www.isamaalinemuuseum.ee/en/home/, valga@isamaalinemuuseum.ee 

+372 767 1127 

 

“Piiri” Hostelis  (Rūjienas 31, Valka; GPS: 57.790618, 26.0305056) 

visitvalgavalka.com/et/turismiobjekt/piiri-hostel/, piiri.hostel@gmail.com 

+372 524 3656 

 

Tolli Hostel (Tolli 1, Valga, 68205 Valga maakond) 

tollihostel.ee/main/ 

+372 523 5515 
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Maria Hostel (Mesipuu 1 68203, Valga, Estonia) 

www.mariahostel.ee/en/, info@mariahostel.ee 

+372 504 2392 

 

Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus (Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa, Lüllemäe, 68116 Valga maakond) 

karulatsk.ee/majutus/, valevsisov@gmail.com 

+372 526 9020 

 

Medicīnas serviss: 

Medicīniskā palīdzība tiek sniegta sacensību starta un finiša vietā. Sacensību laikā apkalpojošās ātrās palīdzības 

ekipāžas brauks aiz peletonu pavadošajām automašīnām. 

 

Tuvākā slimnīca ir Valga Haigla (Peetri 2, Valga). 

 

Programma 
18.06.2021. Piektdiena „Gustav Cafe“ coffee-ride 

 

10:00 – 12:00 Tiešsaistes komandas pārstāvju sapulce par 19. un 20. jūnija sacensībām notiek Zoom 

platformā. Komandu pārstāvju dalība sapulcē ir obligāta. 

Piekļuves links: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcscOCprjwsGtEc-z-HQoDln1VNEnGJCiUM 

 

17:00 – 20:00 Dalībnieku apstiprināšana un numuru saņemšana priekš sestdienas un svētdienas sacensībām. 

 (Keskväljak, Valga, 68203 Valga maakond) 

 

18:00  Kopējais treniņš (distance -  58km). Starts no Valgas centrālā skvēra. Pulcēšanās no plkst. 17:30 

(Keskväljak, Valga, 68203 Valga maakond) 

  

19.06.2021. SESTDIENA. Sacensību 1. diena (Igaunijas, Latvijas un Lietuvas čempionāts šosejas 

riteņbraukšanā grupas braucienā) 

8:00 – 9:00  Dalībnieku apstiprināšana  

8:00 – 18:00 Sacensību dalībnieku numuru izsniegšana  

8:00 – 09:30 Reģistrācija bērnu sacensībām 

10:00 Starts amatieru 19 – 49 gadi vecuma grupām 

Distances garums –  112,7 km (ietver 30,3 km distanci no starta/finiša turp un atpakaļ, kam 

seko 2 x 41,2 km apļi.) 

10:10 Bērnu sacensību starts 

                             Sacensībām netiek veikta laika kontrole un veikts vietu sadalījums. Katrs bērns, kurš veicis 

distanci saņem pārsteigumu no pasākuma partneriem. 

10:10 Bērnu brauciens 5-6 gadīgajiem. Distance 1 km 

10:30 Bērnu brauciens  7-8 gadīgajiem Distance 2 km 

10:50 Bērnu brauciens 9-10 gadīgajiem. Distance 3 km 

11:10 Bērnu brauciens 11-12 gadīgajiem. Distance 4 km 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcscOCprjwsGtEc-z-HQoDln1VNEnGJCiUM


13:00 Apbalvošanas ceremonija (amatieru 19 – 40 gadi vecuma grupām) 

13:10 Starts M16 (jaunieši) grupai. Distance 81,6 km (ietver 30,3 km distanci no starta/finiša turp un 

atpakaļ, kam seko  1x 41,2 km garš aplis + 1x 10,1 km aplis) 

13:20  Starts M senioru 65-75+ grupai. Distance 30,3 km (3x 10,1 km apļi) 

15:30 Apbalvošanas ceremonija (M16 (jauniešu, M senioru 65-75+ grupām) 

16:00 Starts junioru puišiem. Distance 112,7 km (ietver 30,3 km distanci no starta/finiša turp un 

atpakaļ  + 2x 41,2 km gari apļi) 

16:10          Starts W16 (jaunietes) grupai. Distance 50,5 km (5 x 10,1 km gari apļi) 

18:50         Apbalvošanas ceremonija (Juniori, Jaunietes) 

 

20.06.2021 SVĒTDIENA. Sacensību 2. diena (Igaunijas, Latvijas un Lietuvas čempionāts šosejas 

riteņbraukšanā grupas braucienā) 

8:00 – 9:00    Dalībnieku apstiprināšana un numuru izsniegšana  

10:00  Starts sieviešu elites, sieviešu U23, junioru sieviešu, amatieru sieviešu grupām. Distance 88,6 

km (28km aplis + 6x 10,1km apļi)  

12:40 Starts vīriešu amatieru 50-64 gadi grupām. Distance 88,6 km (28km aplis + 6x 10,1km apļi)  

13:00 Starts vīriešu elites (ietverot arī U23 vīriešu grupu) grupai. Distance 173,3 km (ietver 30,3 km 

distanci no starta/finiša turp un atpakaļ + 2 x 41,2 km apļi + 6x 10,1 km apļi) 

13:00 Apbalvošanas ceremonija (sieviešu elites, sieviešu U23, junioru sieviešu, amatieru sieviešu 

grupām) 

15:00  Apbalvošanas ceremonija (vīriešu amatieru 50-64 gadi grupām) 

17:20  Apbalvošanas ceremonija (Vīriešu elites grupu sportistiem) 

 

SACENSĪBU NOTEIKUMI 
 

Organizācija: 

Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā 2021. tiek organizēts saskaņā ar UCI noteikumiem 

2021. gada 19. un 20. jūnijā. Čempionāta ietvaros norisinās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālie 

čempionāti grupas braucienā. 

 

Dalībnieki: 

Baltijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā 2021. gadā piedalās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 

UCI licencētie sportisti sekojošās vecuma grupās: 

 

Vecuma grupa Vecums Dzimšanas gadi 

M/W16 15-16 2005. -2006. 

M/WJ 17-18 2003. -2004. 

MU 19-22 1999. -2002. 

M/WE 23 un vecāki 1998. un vecāki. 

EST M/W sport 
LAT M/W amatieri 

19-29 
19-34 

1992. -2002. 
1987. -2002. 

EST M/W masters 1 
LAT M/W masters 1 

30-39 
35-39 

1982. -1991. 
1982. -1986. 



LTU M/W masters 1 30-39 1982. -1991. 

EST M/W masters 2 
LAT M/W masters 2 
LTU M/W masters 2 

40-49 
40-44 
40-49 

1972. -1981. 
1977. -1981. 
1972. -1981. 

LAT M/W masters 3 45-49 1972. -1976. 

EST M/W masters 3 
LAT M/W masters 4 
LTU M/W masters 3 

50-54 1967. -1971. 

EST M/W masters 4 
LAT M/W masters 5 
LTU M/W masters 4 

55-59 1962. -1966. 

EST M masters 5 
LAT M masters 6 
LTU M masters 5 

60-64 1957. -1961. 

EST M masters 6 
LAT M masters 7 
LTU M masters 6 

65-69 1952. -1956. 

EST M masters 7 
LAT M masters 8 
LTU M masters 7 

70-74 1947. -1951. 

EST M masters 8 
LAT M masters 9 
LTU M masters 8 

75+ 1946. un vecāki 

 

Dalībnieku reģistrācija: 

Reģistrācija jāveic savas valsts federācijas piedāvātajās platformās. 

Igaunijas Riteņbraukšanas federācijas ejl@ejl.ee; https://iseteenindus.ejl.ee/et/registreeru  

Latvijas Riteņbraukšanas federācija        toms@lrf.lv; bulta.lv/lcg 

Lietuvas Riteņbraukšanas federācija info@ldsf.lt 

 

Reģistrācija ir atvērta no ceturtdienas 27. maija un tā tiks noslēgta  trešdien 16. jūnijā plkst. 24:00. 

 

Dalības maksas: 

Dalības maksa jāveic pēc iepriekšējās reģistrācijas veikšanas. Dalībnieku sarakstā tiks iekļauti tikai tie dalībnieki, 

kuri ir samaksājuši dalības maksu līdz 16. jūnija plkst. 24:00. 

 

Dalības maksu iespējams samaksāt tikai ar pārskaitījumu uz nacionālās federācijas noteikto kontu. Iespējams 

pieprasīt arī rēķinu.  

 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas rekvizīti dalības maksas veikšanai: 

Latvijas Riteņbraukšanas federācija: 
Reģistrācijas nr. 40008023340. 
A/S «Swedbank» 
Konta Nr: LV70HABA000140J038044 
Maksājuma mērķī norādīt: Par Vārda/u Uzvārda/u dalību Baltijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā grupas 

braucienā.   
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Vecuma kategorija Dalības maksa 

M/W16; M/WJ; M/WU; M/WE 0€ 

Amatieru un senioru grupām (vīriešiem, sievietēm) līdz 
pensijas vecumam 

15€ 

 

UCI punktu saņemšana: 

Vīriešu un sieviešu elites grupās UCI punkti tiek piešķirti saskaņā ar UCI noteikumu 2.10.008. un 2.10.017. 

punktiem. 

 

Sacensību centrs: 

Sacensību centrs atrodas Valgas centrālajā laukumā un ir atvērts 19. un 20. jūnijā no plkst. 08:00 – 18:30. 

Adrese: Keskväljak, Valga, 68203 Valga maakond 

 

Dalībnieku apstiprināšana un komandu pārstāvju sapulce: 

Licences tiks pārbaudītas sekretariātā, ņemot vērā iepriekšējo reģistrāciju.   

 

Sacensību dalībnieku galīgais apstiprinājums un sacensību materiālu izplatīšana notiks 19. un 20. jūnijā no plkst. 

8: 00 - 9: 00 sacensību centrā.  

 

Komandu vadītāju tikšanās ar sacensību direktoru un tiesnešiem piedalīšanos notiks 18.05.2021, Zoom 

platformā (https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcscOCprjwsGtEc-z-HQoDln1VNEnGJCiUM). 

  

Pavadošais transports: 

Organizatori sniegs neitrālu tehnisko palīdzību ceļa sacīkstēm. 

 

Sacensību konvojā maksimālais komandu automašīnu skaits ir 15 vienā braucienā. Katrai valstij uz katru 

braucienu ir 5 vietas pavadošajām automašīnām. Katras valsts federācija līdz 17. jūnija plkst. 16:00 informē 

pavadošajām automašīnām uz katru braucienu, nosūtot sarakstu uz e-pasta adresi: ejl@ejl.ee. 

 

Pavadošo komandu automašīnu izloze notiks komandas pārstāvju sanāksmes beigās 18.06.21 10:00. Izloze tiks 

veikta, izmantojot https://www.random.org/lists/ randomizer. 

 

Pavadošo komandu automašīnu secība sacīkstēs tiek noteikta šādi: 

1. Starp apvienoto komandu automašīnu sarakstu, kas iesniegta organizētājas valsts federācijai. 

2. Ja automašīnu skaits vienā braucienā ir mazāks par 15 un komandu vadītāji komandas vadītāju sanāksmē 

federācijas uzrāda kandidātus par brīvajām vietām, starp šīm komandām tiks noteikta atlikušo vietu sadale.  

 

Pavadošās automašīnas vadītājam jābūt derīgai UCI licencei. 

 

Informāciju par sacensību norisi raida Radio Tour raidītāji pa Igaunijas Riteņbraukšanas federācijas apstiprināto 

frekvenci. 
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Apbalvošanas ceremonija: 

Sacensību uzvarētājs katrā braucienā tiek nosaukts par Baltijas čempionu un tiks apbalvots ar atbalstītāju 

sarūpētām balvām. Otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām 

balvām. 

 

Oficiālajā apbalvošanas ceremonijā ir obligāti jāpiedalās visiem sportistiem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas 

savās vecuma grupā. Sportisti, kuri neierodas uz apbalvošanas ceremoniju, zaudē tiesības uz balvām un viņiem 

var tikt uzlikts naudas sods saskaņā ar UCI noteikumiem.  

 

Dalībniekiem apbalvošanā ir jāpiedalās sacensību formas tērpā, velkot komandas kreklu un bikses. Nedrīkst 

piedalīties apbalvošanas ceremonijā ar cepuri, galvas saiti, brillēm vai citiem seju aizsedzošiem aksesuāriem, 

kas nav sejas maskas, kamēr dalībnieks atrodas uz apbalvošanas pjedestāla. Covid – 19 pandēmijas dēļ, 

dalībniekiem pie sacensību apbalvošanas skatuves un uz pjedestāla obligāti jāvelk sejas maska.  

 

Naudas balvas Baltijas čempionāta ieskaitē: 

ME/MU  WE/WU/WJ  

1. vieta 1 000 € 1. vieta 1 000 € 

2. vieta 600 € 2. vieta 600 € 

3. vieta 400 € 3. vieta 400 € 

 

MJ  

1. vieta 500 € 

2. vieta 300 € 

3. vieta 200 € 

 

Nacionālo čempionātu medaļas tiek izcīnītas: 

 ESTONIA LATVIA LITHUANIA 

GRUPAS BRAUCIENĀ W/M16 W/M16  

 W/MJ W/MJ W/MJ 

 W/MU W/MU W/MU 

 W/ME W/ME W/ME 

 W/M amatieri W/M amatieri  

 W/M masters (visas 
vecuma grupas) 

W/M masters (visas 
vecuma grupas) 

W/M masters (visas 
vecuma grupas) 

 

Finiša laika limiti: 

Katrā braucienā dalībniekam/cei ir jāiekļaujas laika limitā no līdera, kas nepārsniedz 8 procentus no kopējā 

distancē pavadītā laika. Ja laika atpalicība ir lielāka, tiesneši var pieņemt lēmumu dalībnieku no atlikušās 

distances daļas noņemt.   

 

Sodi: 

Sacensības notiek ievērojot UCI noteikumus par pārkāpumiem.  

 

Antidopings: 

Uz sacensību dalībniekiem pilnā apmērā attiecas UCI antidopinga nosacījumi.  



 

Papildus informācija: 

Informācija par sacensībām ir ērti pieejama lietotnē Sportity (www.sportity.com). Piekļuves parole - balticroad. 

Rezultāti tiks publicēti vietnē www.lrf.lv. Tiešraides rezultātus var atrast vietnē timing.ee. 

 

 

 
 

SANITĀRAIS PROTOKOLS: 
 

Vispārīgās prasības: 

Sacensību norises vietā vienmēr ir jālieto sejas maskas gan dalībniekiem, gan apkalpojošajam personālam. 

Izņēmums ir braucējiem treniņu un sacensību laikā. Ikvienai personai, kurai pasākuma norises vietā, ilgstoši 

netiks fiksēta sejas maskas lietošana, nekavējoties tiks atcelta akreditācija.  

 

Visā sacensību norises laikā starp personām ir jāievēro vismaz 2 metru sociālā distancēšanās. Ņemiet vērā, ka 

sejas maskas pašas par sevi nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret infekciju. Tās ir jālieto vienlaikus ar fiziskā 

attāluma saglabāšanu. 

 

Jāveic regulāra roku mazgāšana. Roku dezinfekcijas līdzeklis tiks nodrošināts vairākās vietās sacensību 

teritorijā.  

 

Kluba / komandas pārstāvja vai sportista pienākums ir veikt veselības pārbaudes. Dalība sacensībās personām 

ar “Covid – 19” simptomiem (gan dalībniekiem, gan sacensību organizatoriem) ir aizliegta. 

http://www.lrf.lv/


 

Sacensību organizatoram ir tiesības atstādināt no sacensībām personu ar simptomiem un personu vai 

personas, kas ar tām bijušas saskarē, ja tām ir vismaz viens no šiem simptomiem: 

 

 

 

COVID-19 simptomi  

Temperatūra > 38'C 

Klepus 

Elpas trūkums 

Aizlikts deguns  

Iekaisis kakls 

Hronisks nogurums 

Neparastas galvassāpes 

Caureja/ vemšana 

 

 

Katram strādniekam un katram brīvprātīgajam, kas iesaistīts sacensību norisē, ir jāpārzina Covid – 19 noteikumi 

un, nepieciešamības gadījumā jāseko instrukcijām.  


