
 

Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā 2021 nolikums  
 

1. Mērķi un uzdevumi. 

• Veicināt Latvijas šosejas riteņbraukšanas attīstību. 

• Palielināt licencēto riteņbraucēju skaitu Latvijā. 

• Veicināt Latvijas šosejas riteņbraukšanas sacensību popularitāti un prestižu. 

• Noteikt labākos sportistus individuālajā un komandu ieskaitē. 

• Dot iespēju sacensties absolūtajā un vecuma grupu vērtējumā. 

• Veicināt jaunu riteņbraukšanas klubu un komandu veidošanos. 

• Piesaistīt jaunus riteņbraukšanas sporta atbalstītājus. 

 

2. Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā 2021. gada sacensības: 

2021. gada  Latvijas kausā šosejas riteņbraukšanā iekļautas Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

kalendārā esošās 1. un 2. kategorijas sacensības.  

 

1. kategorija 2. kategorija 

Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena sporta distance Dobeles dzirnavnieka kausa 1. posms 

Eleven - Sportswear.lv GP Smiltenes kausa bruģa kritērijs 

EVELOSTORE.COM GP 1. sacensības Valkas četrcīņas velobrauciens 

Ķekavas velobrauciens  Toyota Rīgas velomaratons 

BSC group  GP 1. sacensības 

 

Rīgas pilsētas atklātais čempionāts 

 

 

Liepājas velo diena 

 

Jāņa Baukša piemiņas kausa sacensības Biķernieku trases sacensības šosejas riteņbraukšanā 

Vēvers SIA GP 

Dobeles dzirnavnieka kausa 2. posms 

EVELOSTORE.COM GP 2. sacensības 

Vienības velobrauciena sporta šosejas distance 

BSC group  GP 2. sacensības 

 

3. Individuālais vērtējums: 

3.1.  Latvijas kausa vērtējumā iekļautajās sacensībās tiek vērtēti dalībnieki ar derīgām 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.  

3.2. Noteiktās vecuma grupas vīriešu un sieviešu vērtējumos: 

Vīriešiem: 

Juniori 



 

 

 

Elite un U23 

19 – 34 gadi 

35 – 39 gadi 

40 – 44 gadi 

45 – 49 gadi 

50 – 54 gadi 

55 – 59 gadi 

60 – 64 gadi  

65+ gadi  

 

Sievietēm: 

Juniores  

Elites un U23 grupa 

19 - 40 ar Cycling for all un master licencēm 

41+ gadi  

 

3.3. Latvijas kausa vērtējumā vīriešiem no 18 ranga sacensībām vai sacensību posmiem tiek vērtēta 10 

sacensībās vai sacensību posmos labāko gūto punktu summa.  

3.4.  Latvijas kausa vērtējumā sievietēm no 18 ranga sacensībām vai sacensību posmiem tiek vērtēta 7 

sacensībās gūto punktu summa. 

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

3.6. LRF publicē Latvijas kausa kopvērtējuma rezultātus līdz 10 darba dienu laikā pēc Latvijas kausa 

posma sacensībām mājaslapā lrf.lv. 

3.7. Latvijas kausa reitinga punkti tiek piešķirti atbilstoši punktu skalai. Jo augstāka sacensību 

kategorija, jo lielāku punktu skaitu iespējams saņemt.  

3.8. Sacensībās, kurās iekļautas vairākas distances, Latvijas kausa ieskaitē tiek vērtēta garākā 

distance.  

 

4. Komandu vērtējums:  

4.1. Komandas vērtējums tiek veikts automātiski, vērtējot UCI licences ar vienādiem lauka – komanda – 

nosaukumiem.   

4.2. Komandas sastāvā var būt neierobežots skaits dalībnieku. 

4.3. Katrās Latvijas kausa kalendārā iekļautajās sacensībās tiek summēti līdz 4 (četru) labāko komandas 

dalībnieku izcīnītie ranga punkti.  

4.4. Sezonas laikā komandas nosaukumu mainīt nav iespējams.  

4.5. Komandas maiņa sezonas laikā iespējama vienu reizi sezonā tekošajā gadā līdz 1. augustam, ar 

pirmās komandas rakstisku piekrišanu. 

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

komandai, bet nepāriet jaunās komandas vērtējumā. 

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

 

5. Apbalvošana: 

5.1. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 2021. gada sezonas noslēgumā tiks apbalvoti ar speciālām 

LRF un atbalstītāju balvām: 

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



 

 

 

1. – 3. vietas ieguvēji vīriešu konkurencē pa vecuma grupām.  

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

1. – 3. vietas ieguvējas sieviešu konkurencē pa vecuma grupām.  

1. – 3. vietas ieguvēji komandu sezonas  kopvērtējumā. 

 

6. Kontaktinformācija 

6.1. Latvijas kausu šosejas riteņbraukšanā organizē Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sadarbībā ar 

sacensību organizatoriem.  

6.2. Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā koordinators Toms Markss.  

Tālrunis: +371 26255435 

Elektroniskā pasta adrese: toms@lrf.lv.  
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