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1. Mērķis un uzdevums. 

Popularizēt šosejas riteņbraukšanas sportu, noteikt valsts čempionus un Nāciju kontinentālās 

klasifikācijas punktu ieguvējus. 

 

2. Sacensības vada. 

Sacensības organizē un vada Latvijas Riteņbraukšanas federācija sadarbībā ar Latvijas 

Riteņbraukšanas asociāciju. Sacensību tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai. 

Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības (UCI) sacensību 

noteikumiem. 

 

3. Sacensību laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2017. gada 21. jūnijā, Baldonē. 

Starts un finišs atrodas pie Baldones vidusskolas, Iecavas iela 3. 

 

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās Elite vīrieši, U-23 vīrieši, juniori, jaunieši, Elite sievietes, juniores, jaunietes, 

Cycling For All (CFA) un Master dalībnieki. 

Sacensībās piedalās tikai UCI licencēti Latvijas pilsoņi. 

 

 

 



5. Distances 

15 km - Master vecākā grupa, juniores, jaunieši un jaunietes 

20 km - CFA, Master jaunākā grupa, sievietes un juniori 

33 km - U-23 vīrieši, Elite vīrieši 

 

6. Sacensību programma 

Plkst. 11:00. Starts Master vecākā grupa, juniores, jaunieši un jaunietes  

Plkst. ~12:30. Starts CFA, Master jaunākā grupa, sievietes un juniori  

Plkst. ~14:10. Apbalvošana. Master vecākā grupa, juniores, jaunieši un jaunietes  

Plkst. ~14:30. Starts U-23 vīrieši, Elite vīrieši 

Plkst. ~16:00. Apbalvošana. CFA, Master jaunākā grupa, sievietes, juniori, U-23 vīrieši un Elite 

vīrieši 

 

7. Vecuma grupas 

Jaunieši, jaunietes (2001. – 2002. dz.g.) 

Juniori, juniores (2000. – 1999. dz.g.) 

U-23 vīrieši (1998. – 1995. dz. g.) 

ELITE vīrieši un sievietes (1998. dz.g. un vecāki) 

CFA (1998. – 1983. dz.g.) 

Master jaunākās grupas: 

M – 1 (1982. – 1978. dz.g.) 

M – 2 (1977. – 1973. dz.g.) 

M – 3 (1972. – 1968. dz.g.) 

M – 4 (1967.  – 1963. dz.g.) 

M – 5 (1962. – 1958. dz.g.) 

Master vecākās grupas: 

M – 6 (1957. – 1953. dz.g.) 

M – 7 (1952. – 1948. dz.g.) 

M – 8 (1947. dz.g. un vecāki) 



8. Pārnesumi 

Atbilstoši LRF un UCI noteikumiem, sekojošām vecuma grupām ir jāievēro velosipēda pārnesuma 

ierobežojumi.  

Jaunieši, jaunietes – 7,01 m 

Juniori, juniores – 7,93 m   

 

9. Sacensību numuri 

Katram dalībniekam tiek izsniegts viens sacensību numurs. Numuram jābūt piestiprinātam 

dalībnieka kreklam uz muguras tā, lai tas būtu skaidri saskatāms no aizmugures. 

 

10. Dalībnieku uzņemšana 

Izdevumus, saistītus ar sacensību organizēšanu, sedz Latvijas Riteņbraukšanas federācija. Pārējie 

izdevumi – dalībnieku naktsmītnes, ēdināšanas un ceļa izdevumus sedz komandējošā 

organizācija vai paši dalībnieki. 

 

11. Apbalvošana 

Latvijas čempionāta uzvarētājus, Elite vīrieši, U-23 vīrieši, junioru vīrieši, Elite sievietes un 

juniores sievietes apbalvo ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kausu, medaļu un diploma; 2. 

un 3. vietas ieguvējus ar medaļām un LRF diplomiem. Elite vīriešu, U-23 vīriešu un Elite sieviešu 

uzvarētājus apbalvo ar Latvijas čempiona kreklu. 

Jauniešus, jaunietes, CFA un Master 1. – 3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un LRF 

diplomiem. 

Uzvarētāji visās vecuma grupās tiks apbalvoti, ja dalībnieku skaits sasniegs vismaz pieci. 

 

12. Pieteikumi reģistrācijai 

Iepriekšējie pieteikumi reģistrācijai tiek pieņemti tikai uz LRF apstirpinātas pieteikuma veidlapas 

un jāiesūta Latvijas Riteņbraukšanas federācijā Grostonas iela 6b, Rīgā, e-pasts: cycling@lrf.lv 

līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst. 12:00. Mandātu komisija, licenču uzrādīšana un starta 

protokola precizēšana 21. jūnijā Baldonē, Iecavas ielā 3 no plkst. 8:15 līdz 9:00. Komandu 

pārstāvju sanāksme plkst. 10:00 sacensību centrā. 

Pieteikumi individuālajam braucienam 21. jūnijā netiks pieņemti.  
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13. Kontakti 

Sacensību organizators: Gusts Eisaks (tel. nr. +371 20472920; e-pasts: velopasaule@gmail.com) 

Sacensību galvenais tiesnesis: Aleksandrs Trofimovs (tel. nr. +371 22328023; e-pasts: 

trofimovs.aleksandrs@gmail.com) 

Sacensību galvenais laika kontroles tiesnesis: Māris Ozoliņš (tel. nr. +371 22003310; e-pasts: 

maaris.ozolins@gmail.com 
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