
 

  

 

 

 
 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS ŠOSEJAS RITEŅBRAUKŠANĀ GRUPAS BRAUCIENĀ 
AMATIERU SIEVIETĒM 
SACENSĪBU NOLIKUMS 

 
1. Mērķis un uzdevums. 

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

1.2. Noskaidrot valsts čempiones amatieru sieviešu grupās.  

 

2. Sacensības vada. 

2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF). Sacensību tiešā 
vadība uzdota LRF apstiprinātajai tiesnešu kolēģijai. 
2.2. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības (UCI) 
noteikumiem. 
 
3. Sacensību laiks un vieta. 

 2020. gada 15. jūlijā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, Rīgā. Starts pulksten 16:00. 

 

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās amatieru grupas sievietes, kas tiek vērtētas “Cycling for” un “Master” 
grupās.  
 
Sacensībās piedalās tikai UCI licencētas Latvijas pilsones ar Cycling for all vai 
Master licencēm. 
 
5. Distances 

49,5 km (9 x 5,5) 
 
6. Sacensību programma 

Plkst.16:00 – sacensību starts 
Plkst. 17:30 – sacensību finišs 
Plkst. 17:45 – sacensību apbalvošana  
 
7. Vecuma grupas Latvijas  

Cycling for all sievietes (2001. – 1986. dz.g.) 
Master sievietes (1985. dz.g. un vecākas) 
 
8. Sacensību numuri 

Katrai dalībniecei tiek izsniegti sacensību numuri, no kuriem vienam numuram jābūt 
piestiprinātam mugurpusē kreklam uz kabatām labajā pusē. Vēl dalībniekam tiek piešķirts 
viens rāmja numurs ar iekļautu laiku kontroles čipu, kam jābūt piestiprinātam pie sēdekļa 
stutes. 
  
 
 
 



 

  

 

 

 
 
9.  Dalībnieku uzņemšana 

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz Latvijas Riteņbraukšanas federācija. 
Pārējie izdevumi – dalībnieku naktsmītnes, ēdināšanas un ceļa izdevumi – tiek segti no 
komandējošās organizācijas vai pašiem dalībniekiem. 
 
10.  Apbalvošana 

Latvijas čempionāta 1.-3. vietas ieguvējas abās vecuma grupās apbalvo ar Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas medaļām.  
 
11.  Pieteikumi reģistrācijai 

13.1. Latvijas čempionātam individuālajā un grupas braucienā noteikta iepriekšējā tiešsaistes 
pieteikšanās interneta vietnē https://bulta.lv/lcw/index.php Pieteikšanās ir atvērta līdz 
14.07.2020. plkst. 14:00.  
13.2. Dalībniece pārstāv komandu, kas ir norādīta sportista/es licencē.  

 
12.  Kontakti 

Sacensību organizators: Toms Markss (tel. nr. +371 26255435; e-pasts: toms@lrf.lv). 
Sacensību distances priekšnieks: Armands Bēcis (tel.nr. +371 26157929; e-pasts: 
armands@lrf.lv) 
Sacensību galvenais laika kontroles tiesnesis: Māris Ozoliņš (tel. nr. +371 22003310; e-pasts: 
maaris.ozolins@gmail.com. 
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