Bērnu un jaunatnes sacensību riteņbraukšanā „Rīgas pilsētas lielā
balva“
TEHNISKAIS GIDS
1. SACENSĪBU VADĪBA
Rīgas pilsētas lielās balvas sacensības šosejas riteņbraukšanā notiek 2021. gada 4. augustā Biķernieku
kompleksajā sporta bāzē, Rīgā. Sacensības organizē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Sacensību direktors
Distances priekšnieks
Galvenais tiesnesis
Sacensību laika tiesnesis

Toms Markss
Armands Bēcis
Vladislavs Sokolovs
Māris Ozoliņš

+371 26255435
+371 26157929
+371 29402789
+371 20003310

toms@lrf.lv
armands@lrf.lv
sokolovs.vladislavs@gmail.com
maaris.ozolins@gmail.com

2. PROGRAMMA
04.08.2021. TREŠDIENA
9:00 – 10:45 Sacensību dalībnieku numuru izsniegšana bērnu brauciena sacensībām.
11:00 – 13:30 Bērnu sacensību starti.
12:00 – 13:30 Sacensību dalībnieku numuru izsniegšana jaunatnes sacensībām kritērija braucienā.
13:40
Bērnu sacensību apbalvošana.
14:00
Starts D grupas zēnu, C grupas meiteņu, D grupas meiteņu kritērija braucienam. (15 km)
14:35
Starts C grupas zēnu kritērija braucienam. (22 km)
15:30
Starts B grupas jauniešu kritērija braucienam. (30 km)
16:30
Starts A grupas meiteņu, B grupas meiteņu kritērija braucienam. (22 km)
17:15
Starts A grupas junioru puišu kritērija braucienam. (35 km).
18:15
Jaunatnes grupu sacensību apbalvošana.

3. SACENSĪBU NOTEIKUMI
Organizācija:
Rīgas pilsētas lielās balvas sacensības šosejas riteņbraukšanā tiek organizētas saskaņā ar UCI noteikumiem
2021. gada 21. jūlijā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē.
4. DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās bērni un jaunieši vecumā no 3 – 16 gadiem.
Vecuma grupa
3 – 4 gadi zēni un meitenes
5 – 6 gadi zēni un meitenes
7 – 8 gadi zēni un meitenes
9 – 10 gadi zēni

Vecums
3 – 4 gadi
5 – 6 gadi
7 – 8 gadi
9 – 10 gadi

Dzimšanas gadi
2018. – 2017. gads
2016. – 2015. gads
2014. – 2013. gads
2012. – 2011. gads

9 – 10 gadi meitenes
11 gadi zēni
11 gadi meitenes
D grupas zēni
D grupas meitenes
C grupas zēni
C grupas meitenes
B grupas jaunieši
B grupas jaunietes
A grupas juniores

9 – 10 gadi
11 gadi
11 gadi
11 – 12 gadi
11 – 12 gadi
13 – 14 gadi
13 – 14 gadi
15 – 16 gadi
15 – 16 gadi
17 – 18 gadi

2012. – 2011. gads
2010. gads
2010. gads
2010. – 2009. gads
2010. – 2009. gads
2008. – 2007. gads
2008. – 2007. gads
2006. – 2005. gads
2006. – 2005. gads
2004. – 2003. gads.

5. REĢISTRĀCIJA
Reģistrācija jāveic Latvijas Riteņbraukšanas federācijas piedāvātajā platformā: bulta.lv/riga.
Iepriekšējā reģistrācija ir atvērta no otrdienas, 27. jūlija, un tā tiks noslēgta otrdien, 3. augustā plkst. 20:00.
Bērnu sacensībām varēs pietiekties uz vietas reģistrācijas centrā laikā no pulksten 09:00.
6. DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa netiek ieturēta.
Dalībnieki tiek aicināti pasākuma vietā brīvprātīgi ziedot Latvijas jaunatnes riteņbraukšanas fonda attīstībai.
Dalībniekiem tiks nodrošināta:
Elektroniskā laika uzskaite.
Online rezultāti sacensību laikā un pēc finiša fotofiniss.lv.
Foto galerija līdz 2 dienu laikā pēc finiša.
Balvas 1. – 3. vietu ieguvējiem vecuma grupās.
7. SACENSĪBU CENTRS
Sacensību centrs atrodas Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, Sergeja Eizenšteina ielā 4, Rīgā un ir atvērts 4.
augustā no plkst. 09:00 – 15:00.
8. SACENSĪBU NUMURI
Katram dalībniekam tiek izsniegti divi sacensību numuri. Vienam numuram ir jābūt piestiprinātam dalībnieka
mugurpusē tā, lai tas būtu skaidri saskatāms no aizmugures. Vēl dalībniekam tiek piešķirts viens rāmja numurs
ar iekļautu laiku kontroles čipu, kam jābūt piestiprinātam pie sēdekļa stutes.
Tiešsaistes rezultāti:
Sacensībām tiks nodrošināta tiešsaistes rezultāti, kas būs pieejami vietnē fotofiniss.lv.
9. APBALVOŠANAS CEREMONIJA
Sacensību uzvarētāji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām un kausiem.
Oficiālajā apbalvošanas ceremonijā ir obligāti jāpiedalās visiem sportistiem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas
savās vecuma grupās. Sportisti, kuri neierodas uz apbalvošanas ceremoniju, zaudē tiesības uz balvām.

10. SODI
Sacensības notiek ievērojot UCI noteikumus par pārkāpumiem.

11. SANITĀRAIS PROTOKOLS
Vispārīgās prasības:
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.
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 > 37'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.

