„Apstiprinu”___________
Dainis Ritums
Riteņbraukšanas sporta kluba
RSK “Tandēms” valdes loceklis

„DOBELES VELO DIENA 2021” RITEŅBRAUKŠANĀ
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Popularizēt riteņbraukšanas sportu šosejas braucienos.
1.2. Noteikt labākos riteņbraucējus visās vecuma grupās.
2. Sacensību vadība.
2.1. Sacensības organizē Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms”, sacensību direktors Dainis
Ritums +371 29275833; ritumsdainis@inbox.lv, sadarbībā ar Dobeles novada kultūras un sporta
pārvaldi, Dobeles sporta skolu un Latvijas riteņbraukšanas federāciju (turpmāk – LRF).
2.2. Tiešā sacensību vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai.
2.3. Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības)
noteikumiem.
2.4. LRF pārstāvis Toms Markss +371 26255435; toms@lrf.lv
2.5. Atbildīgā persona par LRF izstrādāto vadlīniju ievērošanu sacensību organizēšanai COVID-19
pandēmijas apstākļos (Nolikuma 1.pielikums) ir Armands Bēcis +371 26157929;
armands@lrf.lv
3. Sacensību laiks un vieta.
3.1.Sacensības notiek Dobeles novada teritorijā 2021. gada 10. un 11.jūlijā.
3.2.Iebraukšanas diena - 9.jūlijs.
3.3.Sacensību sākums 10.jūlijā plkst. 12:00
3.4.Sacensību sākums 11.jūlijā plkst. 10.00
4. Sacensību dalībnieki.
4.1. Sacensībās piedalās licencēti sportisti šādās vecuma grupās:
Zēni, meitenes
Zēni, meitenes
Jaunieši, jaunietes
Juniori, juniores
U23, Elite
EliteW,U23W,CFAW
Cycling for all
Master

D; DM 2010. – 2009. g. dzim. Pārnesums 6,40m
C; CM 2008. – 2007. g. dzim. Pārnesums 6,40m
B; BM 2006. – 2005. g. dzim. Pārnesums 7,01m
A; AM 2004. - 2003. g. dzim. Pārnesums 7,93m
2002. un vecāki
2002. un vecāki
CFA 2002.– 1987. g. dzim.
M1 1986. – 1982. g. dzim.
M2 1981. – 1977. g. dzim.
M3 1976. – 1972. g. dzim.
M4 1971. – 1967. g. dzim.
M5 1966. – 1962. g. dzim.
M6 1961. – 1957. g. dzim.
M7 1956. + g. dzim.

5km
10km
15km
15km
15km
15km
15km
15km
15km
15km
15km
15km
15km
10km

30km;20km
50km;20km
90km;50km
90km
50km
90km
90km
90km
90km
90km
90km
90km
30km

5. Pieteikšanās sacensībām
5.1. Obligāta iepriekšēja reģistrēšanās sacensībām noslēdzas 09.07. plkst. 12:00 aizpildot
pieteikumu sacensību organizatora mājas lapā www.rsktandems.com .

Grupu braucieniem iespēja reģistrēties arī sacensību dienā.
6. Dalības maksa
Dalības maksa
Bezmaksas
5 eur
15 eur
20 eur
Bezmaksas

Vecuma kategorijas
D, DM
C, CM, B, BM
A, AM
OPEN W, OPEN M, CFA, M1-M6
M7

Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu vai pie dalībnieka numura saņemšanas.
Dalības maksa ir par abiem startiem kopā.
7. SACENSĪBU PROGRAMMA
Sestdiena, 2021. gada 10. jūlijs
Individuālais brauciens, Starts un finišs Apguldē
plkst. 12:00
plkst. 12:20
plkst. 13.30
plkst. 15:00

D; DM grupa
C; CM; BM grupas; M7
AM; EliteW; U23W; CFAW; B; A
CFA; M 1-6 grupas; Elite; U23

5 km (Latvijas kauss 1posms)
10 km (Latvijas kauss 1posms 3.kat.)
15 km (Latvijas kauss posms 2.kat.)
15 km (Latvijas kauss posms 2.kat.)

Pieteikumi individuālajam braucienam sacensību dienā, 10.jūlijā netiks pieņemti.
Sacensību grupu starta laiki var tikt mainīti atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.
Svētdiena, 2021. gada 11. jūlijs
Grupas braucieni, Starts un finišs Kroņaucē,
pie A/S „Tērvete” biroja iebrauktuves.
plkst. 10:00 CM; BM
plkst. 10:45 C, V7
plkst. 12:00 B; AM; EliteW; U23W,CFAW
plkst. 13:30 A; CFA; V 1-6, Elite + U23 90 km

20 km (Latvijas kauss)
30 km (Latvijas kauss 3.kat.)
50 km (Latvijas kauss, 1.kat.)
(Latvijas kauss posms 1.kat.)

8. Vērtēšana.
8.1. Vērtējums katrā vecuma grupā notiek atsevišķi, uzvar dalībnieks, kurš attiecīgā grupā šķērsojis
finiša līniju un uzrādījis labāko rezultātu.
8.2. Dalībnieks kurš apdzīts par apli, no sacensībām var tikt noņemts.
9. Dalībnieku uzņemšana.
9.1. Izdevumus saistītus ar sacensību organizēšanu sedz Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms” un
Latvijas riteņbraukšanas federācija (LRF).
9.2. Dalībnieku naktsmītnes, ēdināšanas un ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija.
10. Apbalvošana.
10.1.Uzvarētājus 1. - 3. vietas ieguvējus individuālajā braucienā (ITT) D; DM; C; CM; B; BM, AM
grupās apbalvo LRF Latvijas kausa sacensību ietvaros.

10.2.Uzvarētājus 1. – 3. vietas ieguvējus individuālajā braucienā AM; EliteW; U23W; CFAW; A;
CFA; V 1-6, Elite + U23 (ITT) absolūtajā vērtējumā apbalvo ar piemiņas medaļām un naudas
balvām atbilstoši 2.kategorijai.
10.3.Uzvarētājus 1. – 3. vietas ieguvējus individuālajā braucienā (ITT) pa vecuma grupām A, CFA;
V1-V6 grupās, Elite+U23, EliteW+U23W+CFAW apbalvo ar piemiņas kausu, medaļu un
sponsoru balvām.
10.4.Uzvarētājus 1. - 3. vietas ieguvējus grupas braucienā C; CM; B; BM; AM grupās apbalvo ar
piemiņas kausu, medaļām un sponsoru balvām.
10.5.Uzvarētājus 1. - 6. vietas ieguvējus grupas braucienā absolūtajā vērtējumā A; CFA; M grupās,
Elite + U23 apbalvo ar naudas balvām atbilstoši 1.kategorijai.
10.6.Uzvarētājus 1. - 3. vietas pa vecuma grupām A, CFA; V1-V6 grupās, Elite+U23,
EliteW+U23W+CFAW ar piemiņas kausu un sponsoru balvām.
11. Papildus informācija.
11.1.Labojumus sacensību pieteikumā pieņems sacensību tiesnešu kolēģija no plkst. 8:30 līdz 9:00
sacensību dienā, 10.jūlijā Dobeles sporta hallē, Tērvetes ielā 10.
11.2.Komandu pārstāvju sanāksme ITT startam notiek 10. jūlijā. plkst. 11:00 starta vietā,
Apguldē, Dobeles novads.
11.3.Komandu pārstāvju sanāksme grupu braucieniem notiek 15 min. pirms katra grupas brauciena.
11.4.Sacensību organizatoru kontaktinformācija:
Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms”, epasts - rsktandems@gmail.com
Sacensību galvenais organizators Dainis Ritums, tel. 29275833,
epasts - ritumsdainis@inbox.lv.
11.5. Ja dalībniekiem ir nepieciešamas naktsmītnes, sazināties ar Daini Ritumu.

12. Citi noteikumi.
12.1. Sacensībās piedalās Nacionālo federāciju licencēti sportisti.
12.2. Sacensību organizatoriem ir tiesības nolikumā izdarīt izmaiņas (laika apstākļi, ceļa kvalitāte,
dalībnieku skaits pa grupām ), par kurām paziņos atsevišķi. Organizatori nav atbildīgi par
sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
12.3. Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un saņemot dalībnieka numuru apliecina, ka uzņemas
pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
12.4. Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības)
noteikumiem.
12.5. Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
12.6. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju
izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
12.7.
Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību
laikā.
12.8. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.
12.9. Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
12.10.Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā
vieta.
12.11.Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
12.12.Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību
dalībniekus un to rezultātus.
12.13.Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis
finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15
minūšu laikā pēc sava brauciena beigām.
13. Dalībnieku ievērībai.
13.1.Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti
sacensību nolikumā.
13.2.Laika uzskaites čipa nozaudēšanas gadījumā, dalībniekam tiek piemērots sods 50 EUR
apmērā.

13.3.Provizoriskie rezultāti tiek publicēti katra posma sacensību dienas vakarā www.rsktandems.com.
13.4.Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek pārpublicēti 1 nedēļu pēc
katra posma sacensībām.
13.5.Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: ritumsdainis@inbox.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc
katra posma sacensībām!
14. SANITĀRAIS PROTOKOLS
14.1. Sacensību laikā pavadošajam personālam ir jāievēro vismaz 2 metru sociālā distancēšanās un
jālieto sejas maskas.
14.2. Jāveic regulāra roku mazgāšana/dezinfe
14.3. Kluba / komandas pārstāvja vai sportista pienākums ir veikt COVID-19 veselības pārbaudes.
Dalība sacensībās personām ar “Covid –19” simptomiem (gan dalībniekiem, gan sacensību
organizatoriem) ir aizliegta.
14.4.Sacensību organizatoram ir tiesības atstādināt no sacensībām personu ar elpošanas ceļu
saslimšanas simptomiem un personu vai personas, kas ar tām bijušas saskarē, ja tām ir vismaz
viens no šiem simptomiem:
•Temperatūra > 37'C ;
•Klepus ;
•Elpas trūkums ;
•Aizlikts deguns ;
•Iekaisis kakls ;
•Hronisks nogurums ;
•Neparastas galvassāpes ;
•Caureja/ vemšana.
14.5.Sacensību dalībnieki, pavadošais personāls un organizatori ir atbildīgi par Latvijas
Riteņbraukšanas federācijas izstrādāto vadlīniju par sacensību organizēšanu “Covid – 19”
pandēmijas apstākļos ievērošanu un sacensību organizatoru instrukciju ievērošanu.

Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms”
Valdes loceklis

Saskaņots:
Dobeles novada kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Māra Krūmiņa ________________
2021.gada 1.jūlijā

Dainis Ritums

1.pielikums

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas izstrādātais “Covid – 19” sacensību organizācijas protokols:
Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) publicē vadlīnijas treniņu un sacensību norisei
riteņbraukšanas sporta veidos, pamatojoties uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai. LRF sportistus, trenerus un apkalpojošo personālu ievērot valstī
esošos noteikumus un LRF vadlīnijas.
Vadlīnijas attiecas uz sacensību organizēšanā un treniņu procesā iesaistītajām personām (organizatori,
tiesneši, tehniskie darbinieki), sacensību dalībniekiem, sportistu treneriem, mehāniķiem un skatītājiem.
Lai mazinātu vīrusa Covid-19 infekcijas izplatību, sacensību norises vietā esošajām personām
jāņem vērā šādi pamatnosacījumi:
1. Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai
izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
2. Sacensības bērniem (personām vecumā līdz 18 gadiem) norisinās bez skatītājiem (personām, kas nav
tieši iesaistīti sporta pasākuma organizēšanā un norisē);
3. Sacensību norises vietā ikvienai personai labi saskatāmās vietās tiek izvietota skaidri salasāma
informācija ar brīdinājumu ievērot distancēšanos
4. Sacensību norises vietā ir jānodrošina iespējas veikt roku higiēnu (nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes
un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu (vismaz 70% etanola) saturošus roku dezinfekcijas līdzekļu;
dezinfekcijas līdzekļi pieejami visiem sacensību norisē iesaistītajiem;
5. Komandu pārstāvji, treneri, sportisti ievēro divu metru fizisku distanci un neveicina drūzmēšanos
sacensību sekretariātā, saņemot dalībnieku numurus, kontaktējoties ar tiesnešiem un citu apkalpojošo
personālu;
6. Par pieteikto dalībnieku atsaukšanu vai citām izmaiņām starta sarakstos komandu pārstāvji/treneri
telefoniski sazinās ar sacensību sekretāri/galveno tiesnesi;
7. Pulcēšanās starta koridoros notiek ne ātrāk kā 15 minūtes pirms starta.
8. Pēc finiša, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta (apskāvieni,
rokas spiedieni, utt.);
9. Apbalvošanas ceremonijā sacensību organizatori un sportisti attālināti sveic viens otru, izvairoties no
fiziska kontakta .

