
 

  

 

 

  
 

Veloprofs Latvijas kauss riteņbraukšanā Zwift paltformā 
 

NOLIKUMS 

 

1. Organizatori: Sacensības rīko Latvijas Riteņbraukšanas federācija un veikals Veloprofs.  

2. Norises laiks: 6. maijs plkst. 19:00. 

3. Norises vieta: Digitālā platforma “Zwift”  

3. Pieteikšanās: Lai pieteiktos sacensībām ir jāveic sekojošas darbības: 

3.1. Viedtālrunī vai planšetē ir jālejupielādē aplikācija “Zwift Companion”. 

3.1. Izmantojot “Zwift Companion” aplikāciju jāpieseko profilam: “Veikals VELOPROFS.LV” 

3.2. Jāspiež “Going” Veloprofs Latvijas kauss riteņbraukšanā Zwift platformā Facebook                            

“Event” (notikumā). 

3.3. Jāsaņem “Veikals VELOPROFS.LV's Meetup” uzaicinājums “Zwift Companion” profilā 

un jāapstiprina tas. 

4. Dalībnieku skaits: Noteikts dalībnieku skaita limits – 100 dalībnieki.  

5. Distance: Dalībnieki veic 40 kilometru garu distanci ar kopējo startu. Finišā dalībniekiem ir 

jāizbrauc caur finiša vārtiem un tiek uzrādīt finiša laiks.  

6. Sacensību formāts:  

6.1. Pirmās 15 minūtes tiek veiktas kopējā braucienā, neapsteidzot “Veikals VELOPROFS.LV” 

braucēju.  

6.2. 19:15 tiek dots tehniskais starts.  

6.3. Turpinājumā katrs dalībnieks brauc pēc savām spējām vai vēlmēm.  

6.4. Ja kāds no dalībniekiem līdz tehniskajam startam ir apsteidzis “Veloprofs” braucēju, viņa 

rezultāts finišā netiek vērtēts. 

6.5. Pēc finiša dalībniekam savs brauciens ir jāpublicē platformā “Strava”. 

7. Vērtējums: Visi dalībnieki tiek vērtēti vienā kategorijā (vecuma un meistarības grupā) 

vīriešiem un sievietēm (atsevišķi). 

8. Tehniskie  Nosacījumi:  

8.1. Dalībniekiem jāizmanto Zwift programma, atverot un apstiprinot organizatoru atsūtīto 

uzaicinājumu. 

8.2. Dalībniekam programmā Zwift ir jānorāda korekti savs augums, vecums un svars 

veloformā bez kurpēm. 

8.3. Organizatori patur iespēju izvēles kārtībā pieprasīt svara kontroli. 

8.4. Sacensībās var piedalīties tikai ar klasisko šosejas velosipēdu. Dalība ar individuālā 

brauciena velosipēdiem ir aizliegta. 

8.5. Sacensību oficiālajos rezultātos tiek ievietoti tikai dalībnieki, kuru trenažieris vai 

velosipēds ir aprīkots ar jaudas mērītāju un šie dati ir redzami jūsu Strava profilā. 

9. Kontaktinformācija: 

Informāciju par sacensību norisi iespējams iegūt sazinoties ar organizatoriem: 



 

  

 

 

Veikals Veloprofs pārstāvis: Kaspars Garda: E – pasts: kaspars@garda.lv, 

Tālrunis: +371 26041168. 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sacensību menedžeris: Toms Markss. E – pasts: 

toms@lrf.lv, Tālrunis: +371 26255435.  
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