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1. Mērķis un uzdevumi 

 
Popularizēt riteņbraukšanas sportu jaunatnes un iedzīvotāju vidū. 

Stiprināt draudzīgus sakarus ar citām sporta skolām un klubiem. 
       

2. Sacensību vadība 

 

Sacensības vada un organizē Dobeles Sporta skola un RSK „Tandēms” 
sadarbībā ar Dobeles  sporta centru. 

     

3. Vieta un laiks 

 
Sacensības notiek 2017.gada 22.oktobrī Dobelē, Ķestermežā. 
Sacensību sākums plkst.12.00 

 

4. Dalībnieki 

 
Dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās; 

  

            Bērni  2007.g.dz. un jaunāki  ( zēni un meitenes )                      
Zēni  2005. - 2006.g.          
Zēni  2003. - 2004. g.           
Jaunieši 2001. – 2002. g       

Meitenes 2003 g. dz. un jaunākas   
Jaunietes, juniores un sievietes 2002.g un vecākas. 
 

Dobeles dzirnavnieka kausa izcīņas 3.posms “Brauc auzās droši” distance   
           
Juniori   2000.-1999. 
CFA/OPEN 1998.- 1983.                   
Seniori 1 1982.-1973.                               

Seniori 2 1972.-1963. 
Seniori 3 1962.-1953.   
Seniori 4 1952. un vecāki  

 

  
 
     



5. Apbalvošana. 

 
Dalībnieki tiek vērtēti individuāli, sacensības netiek vērtētas komandas. 

 
Dalībnieki, kas izcīna 1.-3. vietu bērnu, zēnu, junioru, meiteņu un jauniešu 
vecuma grupās, tiek apbalvoti ar Dobeles sporta skolas medaļām un sponsoru 
balvām.  

 
“Brauc auzās droši” distances 1.-3. vietu ieguvēji vecuma grupās tiek apalvoti 
ar RSK “Tandēms” medaļām un sponsoru balvām. 
 

Organizatoriem ir tiesības veikt apbalvošanā izmaiņas atkarībā no startējušo 
dalībnieku skaita pa grupām. 
 
 

 

6. Pieteikumi un dalības maksas  

 
Iepriekšēja pieteikšanās 21. oktobrī plkst. 12.00  mājas lapā 

www.rsktandems.com 
 
Iepriekš piesakoties, dalības maksa 5 EURO,  saņemot numuru. 
 

Piesakoties sacensību dienā, dalības maksa 8 EURO, saņemot numuru. 
 
Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā no plkst. 10.00 - 11.30 starta vietā.  
 

Bezmaksas dalība sacensībās bērnu, zēnu, meiteņu un jauniešu grupas 

dalībniekiem. 

 

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka viņa veselības stāvoklis 

ir atbilstošs, lai startētu sacensībās un uzņēmās pilnu atbildību par 

kaitējumu savai vai citu sacensību dalībnieku veselībai un mantai, ja tāds 

rodas sacensību laikā. 

 

7. Drošība 

 
Visiem sacensību dalībniekiem aizsargķiveres obligātas! 
 

Dalībnieki drīkst startēt ar MTB un CX tipa velosipēdiem. 
 

 
                       Saskaņots :                      Vera Ēriksone 
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