
 

  

 

 

 
LATVIJAS ČEMPIONĀTA ŠOSEJAS RITEŅBRAUKŠANĀ  

GRUPAS BRAUCIENĀ ELITES UN U23 VĪRIEM NOLIKUMS 
 

1. Mērķis un uzdevums. 

1.1. Popularizēt šosejas riteņbraukšanas sportu kā visiem pieejamu un skatāmu sporta veidu. 

1.2. Noteikt ātrākos elites un U23 vīru konkurences grupu sportistus. 

1.3. Noteikt Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) punktu ieguvējus. 

 

2. Sacensības vada. 

2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) sadarbībā ar Igo 
Japiņa sporta aģentūru. Sacensību tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātajai tiesnešu kolēģijai. 
2.2. Sacensības notiek saskaņā ar UCI noteikumiem. 
 
3. Sacensību formāts, laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2020. gada 6. septembrī Siguldā 30. Latvijas Riteņbraucēju Vienības 

brauciena sporta šosejas brauciena ietvaros. Starts Siguldā, Cēsu un Gaujas ielu krustojumā. 

 

4. Dalībnieki 

Latvijas čempionāta vērtējumā tiek vērtēti UCI elites un U23 licenču īpašnieki. Sacensībās 
piedalīties var arī amatieru un junioru grupu sportisti, kas netiek vērtēti Latvijas čempionāta 
ieskaitē.  
 
5. Distances 

Distances garums tiek precizēts un tiks publicēts pēc trases apstiprināšanas. 
 
6. Sacensību programma 

Plkst. 09:00 – 10:30 Reģistrācija 
Plkst. 10:30 Komandu pārstāvju sapulce Svētku laukumā 
Plkst. 11:00 Starts Cēsu un Gaujas ielu krustojumā 
Plkst. 13:30 Finišs  
Plkst. 15:45 Apbalvošana Svētku laukumā 
 
7. Vērtējamās vecuma grupas Latvijas čempionātā 

Elite (1997.g.dz. un vecāki) 
U23 (2001. – 1998.g.dz) 
 
7. Sacensību numuri 

Katram dalībniekam tiek izsniegti divi sacensību numuri un elektroniskais čips rezultātu 
uzskaitei.  
 
8. Tehniskās palīdzības transports 

 Pavadošā transporta vadītājam un visām personām kas atrodas automašīnā jābūt derīgas UCI 
licences turētājiem. 
 
 
 



 

  

 

 

 
 
9. Pieteikumi reģistrācijai 

9.1. Latvijas čempionātam grupas braucienam atsevišķa pieteikšanās netiek rīkota. Par 
čempionāta dalībniekiem automātiski tiks uzskatīti visi Latvijas Riteņbraucēju Vienības 
brauciena Sporta šosejas brauciena dalībnieki ar derīgām elites un U23 licencēm.  
9.2. Amatieru licenču īpašniekiem, kuri vēlas tikt iekļauti Latvijas čempionāta vērtējumā, ir 
iespējams iegādāties vienas dienas UCI elites licenci. To pieteikt iespējams, rakstot uz 
elektroniskā pasta adresi: toms@lrf.lv līdz 3. septembrim.  
 
10.  Dalības maksas 

Atsevišķa dalības maksa Latvijas čempionāta vērtējumam netiek piemērota.  
 

11.  Apbalvošana 

Latvijas čempionāta 1.-3. vietas ieguvējus abās vecuma grupās apbalvo ar Latvijas 

Riteņbraukšanas federācijas medaļām, diplomiem un čempiona krekliem.  

 
12.  Kontakti 

Sacensību organizators: Toms Markss (tel. nr. +371 26255435; e-pasts: toms@lrf.lv). 
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