
 

Latvijas Nacionālā MTB kausa 2020. nolikums  
 

1. Mērķi un uzdevumi. 

 Veicināt Latvijas riteņbraukšanas kustības attīstību junioru, amatieru un elites grupās vīriešiem, kā 

arī sievietēm.  

 Palielināt licencēto riteņbraucēju skaitu Latvijā. 

 Veicināt Latvijas kalnu riteņbraukšanas sacensību popularitāti. 

 Noteikt labākos riteņbraucējus dažādās konkurences un meistarības grupās individuālajā un 

komandu vērtējumā. 

 Dot iespēju sportistiem sacensties absolūtajā un vecuma grupu vērtējumā. 

 Veicināt jaunu riteņbraukšanas klubu un komandu veidošanos. 

 Paaugstināt Latvijas riteņbraukšanas sacensību organizatorisko līmeni. 

 Piesaistīt jaunus riteņbraukšanas sporta atbalstītājus. 

 

2. Latvijas Nacionālā MTB kausa sacensības: 

Latvijas Nacionālajā MTB kausā iekļautas Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kalendārā esošās 2020. 

gada augstākās, 1., 2. un 3. kategorijas sacensības.  
 

Augstākā kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 

Latvijas čempionāts MTB 

XCO krosā 

Latvijas valsts mežu MTB 

maratona Toyota Hybrid distance           

(4 posmi) 

Latvijas valsts mežu MTB  

maratona Lielbāta Tautas 

brauciena distance (5 posmi) 

Lejaskurzemes MTB velokross         

(4 posmi) 

 

 

 

 

 

Latvijas čempionāts MTB 

maratonā – Latvijas valsts 

mežu MTB maratona posms 

Siguldā  

 

 

 

 

 

Vivus.lv MTB maratona HRX 

maratona distance (7 posmi) 

 

 

 

 

 

Vivus.lv MTB maratona Latvijas 

Valsts mežu pusmaratona distance                                  

(7 posmi) 

 

 

 

Velokross Baloži  (2 posmi) 

Daugavpils MTB kross  

 

Carnikavas vasaras MTB 

velobrauciens (Garākā distance) 

Valkas četrcīņas MTB velomaratons 

(Garākā distance) 

Latvijas Riteņbraucēju Vienības 

brauciena MTB distance 

 

 

 

24h/ 6h MTB 

 

Dobeles dzirnavnieka kausa izcīņas 

4. posms – MTB velokross 

Kūku MTB maratons (Garākā 

distance) 
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3. Individuālais vērtējums: 

Tiek vērtēti dalībnieki ar derīgām LRF izdotām junioru, Cycling for all (19 – 34 gadu vecumam), Master  

(no 35 gadu vecuma) un elites licencēm vīriešu un sieviešu absolūtajos vērtējumos, kā arī pa vecuma 

grupām.  

3.1. Noteiktās vecuma grupas vīriešiem:  

 Juniori 

 Elite 

 19 – 34 gadi 

 35 – 39 gadi 

 40 – 44 gadi 

 45 – 49 gadi 

 50 – 54 gadi 

 55 – 59 gadi 

 60 – 64 gadi 

 65+ gadi 

 

3.2. Noteiktās vecuma grupas sievietēm: 

 Juniores 

 19 - 40 gadi (elites licenču īpašnieces) 

 19 – 40 gadi (cycling for all vai master licenču īpašnieces) 

 41+ gadi (elites vai master licenču īpašnieces) 

 

3.4. Vīriešu Latvijas Nacionālajā MTB kausā no 26 kausa sacensībām vai sacensību posmiem tiek 

vērtēta 14 sacensībās vai sacensību posmos labāko gūto punktu summa.  

3.5. Sieviešu Latvijas Nacionālajā MTB kausā no 26 kausa sacensībām vai sacensību posmiem tiek 

vērtēta 12 sacensībās vai sacensību posmos labāko gūto punktu summu. 

3.6. Kausa sacensībās, kurās ir divas vai vairāk distances, kas iekļautas kausa ieskaitē, individuālajā 

vērtējumā tiek vērtētas viena distance, kurā sportists guvis lielāko punktu skaitu.  

3.7. Ja sacensību protokolos ieskaites punktus iegūst ārzemju sportisti vai nelicencētie riteņbraucēji, 

Junioru, elites, Cycling for all un Master licenču īpašniekiem/cēm automātiski tiek paaugstinātas 

vietas sacensību protokolos. 

3.8. Sievietēm punkti tiek piešķirti atbilstoši izcīnītai vietai sieviešu konkurencē.  

3.9. LRF atjauno Latvijas Nacionālā MTB kausa kopvērtējumu 10 dienu laikā pēc konkrētajām 

sacensībām. 

3.10. Pretenziju vai precizējumu izteikšana par konkrētajām Latvijas Nacionālā MTB kausa sacensībām 

iespējama ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc to publicēšanas kopvērtējuma tabulā mājaslapā 

rangs.lrf.lv.  

 

4. Komandu vērtējums: 

4.1. Lai komanda tiktu iekļauta kausa vērtējumā ir nepieciešams aizpildīt komandas pieteikumu formu 

LRF mājaslapā – www.lrf.lv, sadaļā Latvijas Nacionālais MTB kauss – komandas – pieteikt komandu, līdz 

2020. gada 15. jūnijam. Reģistrācijas maksa netiek piemērota. 

4.2. Reģistrējot komandu pēc 15. jūnija  tiek noteikta reģistrācijas maksa – 30 EUR + PVN apmērā.  
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4.4. Komandas sastāvā iespējams pieteikt neierobežotu skaitu dalībniekus/ces ar derīgām Junioru, 

Elites, Cycling for all un Master licencēm.  

4.5. Lai komandas dalībnieka iegūtie kausa punkti tiktu skaitīti komandas ieskaitē, sportista licencē 

norādītā kluba nosaukumam ir precīzi jāsakrīt ar komandas reģistrēto nosaukumu.  

4.6. Katrās Latvijas Nacionālā MTB kausa kalendārā iekļautajās sacensībās tiek summēti līdz 4 (četru) 

labāko komandas dalībnieku izcīnītie kausa punkti.  

4.7. Sacensībās, kurās ir divas vai vairāk kausā iekļautās distances, tiek vērtēti līdz 4 labāko komandas 

dalībnieku izcīnītie kausa punkti. (neatkarīgi no distances) 

4.8. Sezonas laikā komandas nosaukumu mainīt nav iespējams.  

4.9. Reģistrētās komandas maiņa sezonas laikā Junioru, Elites, Cycling for all un Master licenču 

dalībniekam/cēm iespējama vienu reizi sezonā tekošajā gadā līdz 1. augustam, ar pirmās 

komandas rakstisku piekrišanu. 

4.10. Komandas maiņas vai izstāšanās gadījumā sportista individuālie punkti tiek saglabāti reģistrētajai 

komandai, bet nepāriet jaunās komandas vērtējumā. 

4.11. Piesakot komandu pēc 15. jūnija, kausa punkti komandu vērtējumā tiek piešķirti sākot no 

nākamajām kausā esošajām sacensībām pēc reģistrācijas brīža.  

4.12. Komandas sastāvā var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus un Latvijas nepilsoņus.  

 
5.  Apbalvošana: 

Latvijas Nacionālā MTB kausa sezonas noslēgumā tiks apbalvoti ar speciālām LRF balvām: 

1. – 3. vietas ieguvēji vīriešu konkurencē sezonas absolūtajā kopvērtējumā. 

1. – 3. vietas ieguvēji vīriešu konkurencē noteiktajās vecuma grupās.  

1. – 3. vietas ieguvējas sieviešu konkurencē sezonas absolūtajā kopvērtējumā. 

1. – 3. vietas ieguvēji sieviešu konkurencē noteiktajās vecuma grupās.  

1. – 3. vietas ieguvēji komandu sezonas  absolūtajā kopvērtējumā. 

 

6. Kontaktinformācija 

6.1. Latvijas Nacionālo MTB kausu organizē Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sadarbībā ar sacensību  

organizatoriem.  

 

6.2. Latvijas Nacionālā MTB kausa koordinators Toms Markss.  

Tālrunis: +371 26255435 

Elektroniskā pasta adrese: toms@lrf.lv.  
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