
 

 

LIETUVAS UN LATVIJAS ČEMPIONĀTS VELOKROSĀ (CX) 

NOLIKUMS 

MĒRĶI UN UZDEVUMI: 

1. Lietuvas un Latvijas velokrosā (CX) čempionāta un atklāto sacensību (turpmāk - Sacensības) mērķis 

ir popularizēt riteņbraukšanu, mudināt sportistus un riteņbraukšanas entuziastus sasniegt augstus 

rezultātus, popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

2. Sacensību uzdevumi ir noskaidrot labākos riteņbraucējus velokrosa disciplīnā un radīt apstākļus 

pasākuma dalībniekiem un viesiem aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA UN NORISE: 

3. Sacensības organizē Lietuvas Riteņbraukšanas federācija (turpmāk - LDSF) kopā ar biedrību "Velo 

CX" un Latvijas Riteņbraukšanas federāciju. 

4. Norises datums: 2022. gada 23. oktobris. 

5. Sacensību vieta: Žirmūnu pludmale, Neries st., Viļņa (GPS 54.723575, 25.310852) 

6. Sacensības notiek pēc grupu sacensību principa. 

7. Iepriekšēja sacensību programma (ja nepieciešams, tiek koriģēta, atkarībā no iepriekš pieteikto 

dalībnieku skaita) 

Programma: 

Sākuma laiks, Ilgums (min), Vecuma grupa 

11:30 Atvērtie treniņi 

12:00, 45 minūtes, Open brauciens  

Dalībnieki, kuri dzimuši 2008. gadā un vēlāk. Var piedalīties ar visu veidu velosipēdiem, nav 

nepieciešamas UCI licences. 

13:10, 20 minūtes,  “BĒRNU BRAUCIENS”  

Dalībnieki, kuri dzimuši 2009.g. un vēlāk.  Var piedalīties ar visu veidu velosipēdiem, nav 

nepieciešamas UCI licences. 

13:30 Atvērtie treniņi 

14:00,  45 minūtes, Lietuvas un Latvijas čempionāts 

Sieviešu elites/ U23 grupa, puišu junioru, puišu jauniešu, meiteņu junioru, meiteņu jauniešu, amatieru 

40+ grupas.  Var piedalīties tikai ar CX velosipēdiem, nepieciešama UCI licence. 

14:50  Atvērtie treniņi 

15:30 14:00,  60 minūtes, Lietuvas un Latvijas čempionāts 

Vīriešu elites/ U23 grupa, vīriešu amatieru 19 – 34 un 30 – 39 gadi grupas. Var piedalīties tikai ar CX 

velosipēdiem, nepieciešama UCI licence. 



8. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (turpmāk - UCI) nolikumu,  

šo nolikumu un Sacensību organizatoru lēmumiem. 

 

DALĪBNIEKI: 

10. Dalībnieku grupas tiek veidotas pēc principa – sportisti iekļaujas vecuma grupā, kurai viņi piederēs 

no 2023. gada 1. janvāra. 

Vecuma grupas: 

CXE-V (vīrieši - elite, U-23) Dzimis 2004. gadā un agrā ar elites licenci 

CXE-M (sievietes - elite, U-23, juniores) Dzimušas 2006. gadā un agrāk ar elites vai U23 licenci 

CXU19 (juniors) Dzimuši 2005.-2006.gadā. 

CXV19 - 34 (amatieri) Dzimuši no 2004. līdz 1989. gadam 

CXV35  - 39 (amatieri) Dzimuši no 1988. līdz 1984. gadam 

 

CXV40-V (amatieri) Dzimuši no 1983. līdz 1972. gadam 

CXV50-V (amatieri) Dzimuši no 1973. gada un agrāk 

CX – M (amatiere) Dzimušas 2004. gandā un agrāk ar CFA vai Masters licencēm. 

GRUPA VECUMAM 

OP-V vīrieši dzimuši 2004. gadā un agrāk 

OP-M sievietes dzimušas 2004. gadā un agrāk. 

OPV17 (zēni) 2005.-2006.g.dz. 

OPM17 (meitenes) 2005.-2006.g 

OPV15 (zēni) 2007.-2008.g.dz. 

OPV17 (meitenes) 2007.-2008.g.dz 

2009. gadā dzimušie un jaunāki bērni 

2009. gadā dzimušie un jaunāki bērni 

11. Nepilngadīgie, kuriem nav UCI licences (līdz 18 gadiem), var piedalīties tikai ar vecāku vai 

aizbildņu rakstisku piekrišanu, kas jāuzrāda starta vietā reģistrācijas (numuru izņemšanas) laikā. 

12. Jaunākie dalībnieki var piedalīties vecākajās vecuma grupās, bet dalībniekam rakstiski jāapliecina 

trenerim vai vecākiem (fotogrāfiem), ka sportists ir gatavs piedalīties sacensībās vai vecāku sportistu 

grup. Šis noteikums attiecas uz bērniem, zēnu, jauniešu, junioru un meiteņu jaunatnes grupu sportistiem. 

13. Ja iepriekšējās pieteikšanās laikā atsevišķās grupās ir 5 vai mazāk dalībnieku, grupas tiks apvienotas 

vai lems sacensību organizatori, nepārkāpjot vecuma ierobežojumu. 

14. Lietuvas un Latvijas CX čempionātā piedalās sportisti ar 2022.gadā  izsniegtajām UCI licencēm. 

b) sportisti nevar sacensībās startēt Latvijas riteņbraukšanas izlases oficiālajā apģērbā. 



15. Sacensībās nedrīkst startēt ar velosipēdiem, kuri aprīkoti ar motoru.  

16. Lietuvas un Latvijas  CX čempionāta grupās dalībnieku velosipēdiem jāatbilst UCI prasībām 

(riepu platums – ne vairāk kā 33 mm) 

17. Open sacensībās riepu platums nav ierobežots. 

18. Apļa garums līdz 3 km. Sākotnējā shēmas shēma. 

 

 

APBALVOŠANA: 

19. Apbalvojamās grupas tiks paziņotas nākamajā dienā pēc iepriekšējās reģistrācijas beigām. 

20. Apbalvošana notiks 20-30 minūšu laikā pēc konkrētās grupas brauciena finiša.  

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN NUMURU IZDOŠANA: 

21. Dalībnieki var reģistrēties Sacensībām iepriekšējas reģistrācijas laikā tiešsaistē www.dbsportas.lt 

līdz 2022. gadam. 20. oktobra plkst.  23.59 vai sākuma datums 2021. gadā 23. oktobris - reģistrācija 

sacensību norises vietā līdz 11:00. Neskaidrību gadījumā par pieteikšanos, lūdzam rakstīt uz 

federacija@lrf.lv.  

22. Reģistrējoties Sacensībām, dalībniekam jānorāda precīzi sava vārda, uzvārda un dzimšanas gada 

dati.  

23. Par datu maiņu vai reģistrācijas laikā pieļauto kļūdu labošanu tiek piemērota datu maiņas maksa 

EUR 5 (pieci) apmērā. Ja šī maksa netiek samaksāta, tiek fiksēti nemainīgi dati. Gadījumā, ja dalībnieki 

ir nepareizi nosūtījuši savu dzimšanas gadu vai dzimumu un rezultātā tiek klasificēti nepareizā vecuma 

grupā, viņi tiek diskvalificēti. 

24. Dalībnieka dalības maksa tiek samaksāta reģistrācijas brīdī. Reģistrācija ir pabeigta, kad maksa ir 

samaksāta. Par reģistrācijas dienu tiek uzskatīta nodevas samaksas diena. 

25. Dalībnieku dalības maksa paredzēta, lai daļēji segtu Sacensību organizēšanas izmaksas. 

Dalībniekiem atkarībā no reģistrācijas laika tiek piemērota šāda dalības maksa: 

mailto:federacija@lrf.lv


Reģistrācijas laiks Grupas Starta maksa EUR 

Iepriekšēja reģistrācija LIETUVA un LATVIJAS 
kopīgajam CX ČEMPIONĀTAM (nepieciešama 

UCI licence) 

visos Par brīvu 

Iepriekšēja reģistrācija ATKLĀTAJĀM 

SACENSĪBĀM (UCI licence nav nepieciešama) 

2004. gadā dzimušie un 

vecāki 
25 

Līdz 2004. gadam 

dzimušie 
Par brīvu 

Pieteikšanās uz vietas visām kategorijām 

2004. gadā dzimušie un 
vecāki 

40 

2005. gadā dzimušie un 
jaunāki 

20 

 

26. Iepriekšēja reģistrācija ir spēkā un starta numurs tiek piešķirts tikai pēc starta maksas samaksas 

pirms norādītā iepriekšējas reģistrācijas beigu datuma. 

27. Reģistrējoties un samaksājot dalības maksu, visi dalībnieki apliecina, ka ievēros Sacensību 

nolikumu, un ir personīgi atbildīgi par savu uzvedību, sekām, drošību un veselību. 

28. Dalībnieks saņem laika mērīšanas sensoru, kas ir piestiprināts pie velosipēda. Pēc finiša sensors 

jāatdod organizatoriem. Sensora nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā dalībniekam jāmaksā soda 

nauda 50 (piecdesmit) EUR apmērā. 

STARTA VIETA UN STĀCIJAS PROCEDŪRAS: 

29. Precīza posma starta vieta publicēta www.LDSF.lt 

30. Visiem, kuri reģistrācijas laikā ir iesnieguši savu UCI licences numuru, saņemot starta numuru, ir 

jāuzrāda licence 

31. Lietuvas un Latvijas CX čempionāta dalībnieki tiks aicināti uz starta saskaņā ar 2021.g. valsts CX 

čempionāta rezultātiem, Latvijas sportisti pēc izlozes. 

32. Dalībniekiem jāierodas marķētajā starta zonā vismaz 10 minūtes pirms starta. Līdz starta laikam 

(pirms došanās uz starta koridoru Lietuvas un Latvijas CX čempionāta dalībniekiem tiek mērīts riepu 

platums, kas nedrīkst būt lielāks par 33 mm). Plašākas riepas čempionātā startēt nedrīkst. 

33. Startējot obligāti jātur viena kāja uz zemes, pretējā gadījumā dalībnieks tiek nosūtīts uz starta līnijas 

beigām. 

34. Pēdējās sekundes netiek signalizētas vai skaitītas līdz starta signālam, Starts tiek dots ar skaņas 

un/vai gaismas signālu. 

SACENSĪBU PROCESS: 

35. Visu grupu dalībnieki startē un sacenšas kopā, kārtība noteikta 7.punktā. Dalībniekiem sacensību 

laikā jāveic tiesneša uzrādītais apļu skaits. 

36. Apļu skaits tiek noteikts pēc otrā veiktā apļa, lai finišs pēc grupām būtu pēc iespējas tuvāks 

paredzētajam laikam. 

37. Grupas uzvarētājs ir dalībnieks, kurš visātrāk veicis noteikto apļu skaitu. 

38. Pēc uzvarētāja finiša visi pārējie dalībnieki pabeidz apli, nedodoties uz nākamo. Faktiskais veikto 

apļu skaits tiek fiksēts rezultātos. 



39. Noteikums par izstāšanos no sacensībām, kad dalībnieks tiek apdzīts aplī, nav spēkā, ja vien tiesneši 

un/vai sacensību organizatori, iepriekš brīdinot citādi, nenosaka citādi. 

 

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA, REZULTĀTU NOTEIKŠANA UN PAZIŅOŠANA: 

40. Rezultāti tiek paziņoti Sacensību vietā pēc visu dalībnieku finišēšanas un pēc Sacensībām mājas 

lapā www.ldsf.lt 

41. Sacensību rezultātus var pārsūdzēt sacensību vadītājam. tiesnesis var ne vēlāk kā 30 minūtes pēc 

notikuma, par kuru iesniegta sūdzība. un pēc iemaksas iemaksas 30 (trīsdesmit) EUR apmērā, kas tiek 

atgriezta, ja sūdzība apmierina. 

42. Dalībnieki, kuri neierodas uz apbalvošanas ceremoniju, zaudē tiesības uz iegūtajām balvām. 

43. Lietuvas CX čempionāta uzvarētājiem OBLIGĀTI jāpiedalās fotosesijā pēc izsludinātajām balvām. 

TRASES DROŠĪBA UN DALĪBNIEKU/SKATĪTĀJU AIZLIEGTAS DARBĪBAS: 

44. Sacensību dalībniekiem veloķiveres ir obligātas. Ieteicams valkāt riteņbraukšanas cimdus. 

45. Visiem velosipēdiem jābūt labā tehniskā stāvoklī, ar darbojošām priekšējām un aizmugurējām 

bremzēm. Sacensībās aizliegts piedalīties ar tehniski nederīgu velosipēdu. Sacensību tiesnešiem ir 

tiesības liegt Sacensību dalībniekam startēt vai diskvalificēt Sacensību dalībnieku, ja uzskata, ka 

dalībnieka velosipēds ir tehniski nederīgs. 

46. Sacensību dalībnieki paši atbild par savu drošību trasē. 

47. Visi Sacensību dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par iespējamiem Sacensību incidentiem (tai 

skaitā, bet ne tikai, kritieniem, traumām, sadursmēm ar skatītājiem, dzīvniekiem, stāvošiem vai 

kustīgiem transportlīdzekļiem, citiem ceļa objektiem (būvēm) vai objektiem trasē. ) un iespējamiem 

veselības traucējumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar dalību SACENSĪBĀS. Reģistrējoties 

Sacensībām, dalībnieki apliecina, ka uzņemas visus šajā punktā minētos pienākumus. 

48. Braucot trasē, dalībniekiem aizliegts lietot mobilos telefonus vai jebkādu skaņas reproducēšanas 

aprīkojumu, kas var traucēt saklausīt tiesnešu vai regulatoru norādījumus. 

49. Dalībniekiem, kuri apstājas trasē tehnisku vai citu šķēršļu dēļ, nekavējoties jāatstāj trase, lai 

netraucētu citiem dalībniekiem. 

50. Sacensību dalībniekiem aizliegts jebkurā trases punktā pārvietoties pretējā virzienā satiksmei. 

51. Sacensību skatītājiem un dalībniekiem, kuri Sacensībās nepiedalās, Sacensību laikā ir aizliegts ieiet 

Sacensību trasē un finišējušo dalībnieku palēninājuma zonā. Skatītājiem Sacensības jānovēro 

skatītājiem paredzētajās vietās un/vai trasei blakus drošā attālumā no Sacensību trases malas. 

52. Gan Sacensību dalībniekiem, gan skatītājiem ir stingri aizliegts Sacensību trasē vai tās tuvumā mest 

jebkādus priekšmetus vai izliet šķidrumus. 

53. Ja Sacensību maršrutā tiek pamanīti šķēršļi vai objekti, kas var radīt draudus Sacensību 

dalībniekiem, nepieciešams tos nekavējoties droši novērst, un, ja tas nav iespējams, par šķērsli informēt 

tuvojošos dalībniekus. Par šī nolikuma neievērošanu un dalībniekiem vai trešajām personām tīši vai 

nolaidības dēļ nodarītajiem zaudējumiem sacensību skatītāji ir atbildīgi tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

54. Pirmās palīdzības punkts darbosies Sacensību starta/finiša vietā. Pārējos neatliekamās palīdzības 

gadījumos un, ja dalībnieki vai skatītāji pamana cilvēkus, kuriem nepieciešama palīdzība, nepieciešams 

zvanīt uz vispārējo palīdzības centru pa tālr. 112 un veikt nepieciešamos pirmās palīdzības pasākumus. 



55. Iesildīšanās un stāvēšanas zonā transportlīdzekļu satiksme netiks pilnībā ierobežota, tāpēc visiem 

dalībniekiem iesildīšanās laikā stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. 

56. Sacensību dalībniekiem aizliegts: 

a) saīsināt vai šķērsot maršrutu; 

b) pārvietoties pa trasi ar nepiederošu palīdzību; 

c) sacensību laikā ir aizliegta ēdināšana; 

d) tehniskais serviss ir pieejams tikai tehniskajā zonā. 

DALĪBNIEKU ATBILDĪBA: 

57. Sacensību dalībnieki ir pilnībā atbildīgi par savu drošību un veselību. Reģistrējoties viņi apliecina, 

ka ir iepazinušies ar šiem noteikumiem, tos saprot un apņemas tos ievērot. 

58. Parakstot dalībnieku reģistrācijas anketu, dalībnieks atsakās no jebkādām pretenzijām pret 

organizatoriem saistībā ar viņa veselības vai dzīvības jautājumiem, kā arī uzņemas jebkādu ar dalību 

šajās Sacensībās saistīto risku, tai skaitā laikapstākļiem, sabojātu inventāru, stāvokli. Sacensību trases, 

kontakti ar citiem dalībniekiem vai trešajām personām. 

59. Parakstot dalībnieku reģistrācijas anketu, dalībnieks apņemas, ka Sacensību laikā viņa uzvedība 

neapdraudēs citu dalībnieku, skatītāju, organizatoru un jebkuru trešo personu dzīvību, veselību vai 

īpašumu un dabisko vidi. 

60. Dalībniekam jāiepazīstas ar Sacensību nolikumu un trasi. 

61. Tiesnešiem un organizatoriem ir tiesības izņemt no trases dalībniekus, kuri neievēro drošības un 

citas šo noteikumu prasības. No Sacensībām izslēgtajam Dalībniekam Sacensību Dalībnieka dalības 

maksa netiek atmaksāta. Ja šāds dalībnieks sacensību laikā paliek neatklāts, bet tiek atklāts vēlāk, viņa 

rezultāti tiks anulēti un viņš tiks diskvalificēts. 

SACENSĪBU ATCELŠANAS GADĪJUMI: 

62. Sacensību organizatori var atcelt Sacensības: 

a) nepārvaramas varas apstākļu dēļ vai, 

b) valsts institūciju vai citu personu rīcības dēļ, kas padarītu Konkursa organizēšanu neiespējamu vai 

bīstamu vai, 

c) īpaši smagu laikapstākļu (vētra, sniegputenis, neparasts aukstums, īpaši intensīvs lietus, pērkona 

negaiss) dēļ, kas radītu lielu risku dalībnieku un skatītāju veselībai, vai 

d) ja iepriekšējas reģistrācijas laikā reģistrējas mazāk par 30 dalībniekiem. 

63. Smagu (nelabvēlīgu) laika apstākļu dēļ Sacensību organizatori var mainīt Sacensību norisi. 

64. Visa informācija par Sacensību atcelšanu, sacensību distances izmaiņām un informācija par 

jebkuriem citiem svarīgiem notikumiem tiek publicēta www.LDSF.lt vai sacensību norises vietā. 

LATVIJAS ČEMPIONĀTA STATUSA ATCELŠANAS GADĪJUMS: 

65. Latvijas čempionāts tiek atcelts, ja kopumā sacensībām piereģistrējas mazāk nekā 20 Latvijas 

sportisti.  

66. Pārējie Latvijas sportisti tādējādi piedalās Lietuvas atklātajā čempionātā.  


