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Kuldīgas novada sporta skolas direktors 

 

” Čempionu  kauss 2018“  Riteņbraukšanā 

N O L I K U M S 
1. MĒRĶIS. Popularizēt riteņbraukšanu Kuldīgas novadā. Veicināt sporta kontaktu 
nostiprināšanu ar  kaimiņu valstīm.  
2. LAIKS UN VIETA. Sacensības notiek 2018.gada 7.jūlijā Kuldīgā, Rātslaukumā. 
Sacensību sākums plkst. 20:30.  
3. VADĪBA UN ORGANIZĀCIJA. Sacensības organizē un vada Kuldīgas novada sporta 
skola, sadarbībā ar riteņbraukšanas klubu “Goldingen cycling club”. Sacensību 
direktors A.Kimbors +37129471416. 
4. DALĪBNIEKI. Sacensībās piedalās uzaicinātie ārzemju sportisti un komandas,  kā arī 
Latvijas labākie riteņbraucēji. Sacensībās drīkst startēt tikai licencēti sportisti. 
5. SACENSĪBU PROGRAMMA. Sacensības notiek kritērija braucienā, ar vienu finišu, 

viena apļa garums 2,4km. 
20:30 CFA, Master – 36km - 15 apļi 
22:00 Juniori, U-23, Elite (Open) – 60km – 25 apļi 
Junioriem atļautais pārnesuma attālums 7.93m 
Open braucienā 5, 10, 15, 20 aplī tiek izspēlēti starpfiniši ar sponsoru balvu 
uzvarētājam. 
6. VĒRTĒŠANA. Uzvarētājus nosaka atbilstoši SRS(UCI) sacensību noteikumiem. 

Dalībnieki kuri atpaliek no galvenās grupas, tiek noņemti no distances.  
7. APBALVOŠANA. 1.-3. vietu ieguvējus Master/CFA, junioru grupās apbalvo ar  
balvām, kausiem. 
1.-6. Vietu ieguvējus  „Open” klasē apbalvo ar naudas balvām. 
1.vieta – 400 EUR 
2.vieta – 250 EUR 
3.vieta – 150 EUR 
4.vieta – 80 EUR 
5.vieta – 60 EUR 
6.vieta – 50 EUR 
8. PIETEIKUMI 
Pieteikšanās sacensībām līdz 6. jūlijam plkst 17:00, vai sacensību vietā līdz plkst 

19:30. Pieteikumi jānosūta uz e-mail agriskimbors@gmail.com.  
9.DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA 
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu sedz Kuldīgas novada sporta skola. 
Naktsmītnes un ceļa izdevumi uz komandējušās organizācijas rēķina. Sacensību  
dalības maksa 10 eiro, dalības maksa jāsamaksā sacensību vietā izņemot dalībnieka 
nummuru, vai veicot pārskaitījumu pirms sacensībām. Komandām kuras vēlas veikt 
pārskaitījumu par dalības maksu, jāsazinās ar sacensību direktoru Agri Kimboru. No 
dalības maksas atbrīvoti Kuldīgas novada sportisti, uzaicinātie sportisti.  
Dalības maksa tiks izlietota sacensību organizēšanas izdevumiem. Uzaicinātiem 
sportistiem var tikt apmaksāti naktsmītnes izdevumi, pēc sacensību organizatora 
ieskatiem. 
   


