
 

LATVIJAS ČEMPIONĀTA ŠOSEJAS RITEŅBRAUKŠANĀ                         
INDIVIDUĀLAJĀ BRAUCIENĀ 2020. 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķis un uzdevums. 

1.1. Popularizēt šosejas riteņbraukšanas sportu kā visiem pieejamu un skatāmu 

sporta veidu. 

1.2. Noskaidrot valsts čempionus un Nāciju kontinentālās klasifikācijas punktu 

ieguvējus. 

 

2. Sacensības vada. 

2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF). 

2.2. Sacensību tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātajai tiesnešu kolēģijai. 

2.3. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības (UCI) 

noteikumiem. 

 

3. Sacensību laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2020. gada 12. septembrī Smiltenes novada, Smiltenes pagastā 

autoceļa Smiltene – Strenči 5. kilometrā laika posmā no pulksten 11:00 - 14:00.  

 

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās LRF licencēti sportisti.  

 

5. Vērtējamās vecuma grupas. 

Elites vīrieši (1997. gadā dzimušie un vecāki) 

U23 vīrieši (1998. – 2001. gadā dzimušie) 

Juniori (2002. – 2003. gadā dzimušie) 

Juniores (2002. – 2003. gadā dzimušās) 

Jaunieši (2004. – 2005. gadā dzimušie) 

 

6. Distances 
6.1. Elites vīrieši, U23 vīrieši, juniori 20 km 
6.2.  Jaunieši, juniores 15 km 
 
7. Provizoriskā Sacensību programma 

Plkst. 11:00. Starts jauniešiem, juniorēm. 

Plkst. 12:00. Starts junioriem, U23 vīriešiem, elites vīriešiem. 

*Detalizēts starta saraksts tiek publicēts Latvijas Riteņbraukšanas 

federācijas oficiālajā mājaslapā lrf.lv līdz 11. septembrī plkst. 17:00.  

8. Tehniskie nosacījumi 

8.1. Atbilstoši LRF un UCI noteikumiem, junioru vecuma grupām ir jāievēro velosipēda 

pārnesuma ierobežojumi.  

 



9. Sacensību numuri 

Dalībnieka numuram ir jābūt piestiprinātam dalībnieka mugurpusē tā, lai tas būtu skaidri 

saskatāms no aizmugures.  

 

10. Tehniskās palīdzības transports 

Sportistus trasē var pavadīt tikai licencēts treneris vai komandas pārstāvis. Iepriekš 

(sacensību norises vietā) par to jāinformē sacensību galvenā tiesnese Ita Erta.  

 

11.  Pieteikšanās  

11.1. Latvijas čempionātam individuālajā un grupas braucienā noteikta iepriekšējā 

tiešsaistes pieteikšanās interneta vietnē https://bulta.lv/lc/ . Pieteikšanās ir atvērta no 

07.09.2020. līdz 10.09.2020. plkst. 12:00 dienā.  

11.2. Pēc noteiktā termiņa pieteikties sacensībām nebūs iespējams. 

 

12. Dalības maksa 

Sacensību dalībniekiem Latvijas čempionāta vērtējumam dalības maksa netiek noteikta.  
 
13. Reģistrācijas centrs 
Sacensību reģistrācijas centrs atradīsies Smiltenes sporta hallē, Gaujas ielā 1.  Numurus 

un starta sarakstu saņemt varēs no plkst. 09:00 – 11:30. Starta vietā numuri izsniegti 

netiks. Numurus komandai var izņemt tikai viens pārstāvis. 

 

13. Apbalvošana 

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

Riteņbraukšanas federācijas medaļām un diplomiem.  

 

14. Kontakti 

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

Sacensību galvenā tiesnese: Ita Erta (e-pasts: ita@lov.lv). 

 

https://bulta.lv/lc/

