LATVIJAS RITEŅBRAUKŠANAS FEDERĀCIJAS KAUSS ŠOSEJAS
RITEŅBRAUKŠANĀ
TEHNISKAIS GIDS
1. SACENSĪBU VADĪBA
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kausa sacensības šosejas riteņbraukšanā notiek 2022.
gada 3. 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

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

+371 20003310

maaris.ozolins@gmail.com

2. PROGRAMMA
03.08.2022. TREŠDIENA
10:00 – 11:30 Sacensību dalībnieku numuru izsniegšana jaunatnes kritērija braucieniem DZ, DM ,CZ,
CM, BM grupām.
11:40
Starts D grupas zēnu un meiteņu C grupas meiteņu kritērija braucienam (15 km).
12:20
Starts C grupas zēnu, B grupas meiteņu kritērija braucienam (28 km).
13:30
Jaunatnes sacensību apbalvošana.
17:00 – 18:45 Sacensību dalībnieku numuru izsniegšana 82,5 km Open Sporta grupas braucienam
vīriešiem un sievietēm.
19:00
Starts Open Sporta braucienam (82,5 km).
21:15
Open Sporta brauciena apbalvošana.

3. SACENSĪBU NOTEIKUMI
Organizācija:
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kausa sacensības šosejas riteņbraukšanā tiek organizētas
respektējot UCI noteikumus 2022. gada 3. augustā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē.
4. DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās sekojošu grupu pārstāvji

Jaunatnes kritērija braucienā:
Vecuma grupa
D grupas zēni
D grupas meitenes
C grupas zēni
C grupas meitenes
B grupas jaunietes
A grupas juniori
Open sievietes
Open vīriešu
M1 vīriešu
M2 vīriešu
M3 vīriešu
M4 vīriešu
M5 vīriešu
M6 vīriešu

Dzimšanas gadi
2011. – 2010. gads
2011. – 2010. gads
2009. – 2008. gads
2009. – 2008. gads
2009. – 2008. gads
Open Sporta braucienā
2004. – 2005.
2004. - …
1988. – 2003.
1983. – 1987.
1978. – 1982.
1973. – 1977.
1968. – 1972.
1963. – 1967.
1962. - …

5. Vērtēšana
5.1. Jaunatnes un Open Sporta braucienos tiek apbalvoti 1. – 3. vietas ieguvēji vecuma grupās.
5.2. Open Sporta braucienā tiek vērtēti arī 1. – 3. vietas ieguvēji absolūtajā vērtējumā.
6. Formāts
6.1.
Jaunatnes kritērija brauciena sacensības
• Dalībnieki definētajās vecuma grupās sacenšas kritērija braucienā pa Biķernieku trases
Ovālu. Katrā aplī sportisti sacenšas par kritērija punktiem starpfinišos. Nepāra apļos 1.
vietas ieguvējs saņem 1 punktu. Pāra apļos 1. vietas ieguvējs saņem – 5 punktus, 2.
vietas ieguvējs – 3 punktus, 3. vietas ieguvējs – 2. punktus, 4. vietas ieguvējs – 1.
punktu.
• Finišā 1. vietas ieguvējs saņem – 10 punktus, 2. vietas ieguvējs – 6 punktus, 3. vietas
ieguvējs – 4. punktus, 4. vietas ieguvējs – 2. punktus.
• Dalībnieki, kuri nav izcīnījuši nevienu punktu rezultātu protokolā sarindojas pēc ieņemtās
vietas finišā.
• Tehniska defekta gadījumā sportistam ir tiesības izmantot neitrālo apli.
• Pārējie nosacījumi atbilstoši UCI noteikumiem.
6.2.
•
•
•
•

Open Sporta brauciena sacensības
Tiek dots kopējais starts visām vecuma un meistarības grupām.
Dalībnieki veic 15 5,5 km garos apļus.
Ja dalībnieks tiek noķerts pa apli, viņš/viņa sacensības var turpināt līdz finišu šķērso
uzvarētājs.
Tiesneši patur tiesības izvērtējot drošības situāciju trasē, atpalikušos dalībniekus
noņemt no sacensībām ātrāk.

•

Ir atļauts dalībniekus pavadīt tehniskajai pavadošajai automašīnai. Pieteikt
pavadīšanu iesējams sacensību centrā reģistrācijas laikā no pulksten 17:00 – 18:45.
Pavadošā auto šoferim ir jābūt ar derīgu LRF izdotu licenci.

7. REĢISTRĀCIJA
Reģistrācija jāveic Latvijas Riteņbraukšanas federācijas piedāvātajā platformā: bulta.lv/lrfkauss.
Iepriekšējā reģistrācija ir atvērta no pirmdienas, 25. jūlija, un tā tiks noslēgta otrdien, 2. augustā plkst.
12:00. Open Sporta brauciena sacensībām varēs pietiekties uz vietas reģistrācijas centrā laikā no
pulksten 17:00.
8. DALĪBAS MAKSA
8.1.
Dalības maksa Jaunatnes braucienā – 8 EUR.
8.2.
Dalības maksa Open Sporta braucienā – 20 EUR.
Dalības maksa jāveic pēc iepriekšējās reģistrācijas veikšanas. Dalībnieku sarakstā tiks iekļauti tikai
tie dalībnieki, kuri ir samaksājuši dalības maksu ar pārskaitījumu, pārskaitījumu pēc rēķina vai
norises vietā.
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 LRF kausa sacensībās.
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.
9. SACENSĪBU CENTRS
Sacensību centrs atrodas Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, Sergeja Eizenšteina ielā 4, Rīgā.
10. 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:
Open Sporta brauciena Sacensībām tiks nodrošināta tiešsaistes rezultāti, kas būs pieejami vietnē
fotofiniss.lv.
11. APBALVOŠANAS CEREMONIJA
Sacensību uzvarētāji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar diplomiem, medaļām un atbalstītāju
sarūpētām balvām.

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.

12. SODI
Sacensības notiek ievērojot UCI noteikumus par pārkāpumiem.

