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Sacensību dalības un tehniskie noteikumi šosejas riteņbraukšanas sacensībām 

jaunatnes vecuma sportistiem. 
 

Atbilstoši Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) ieteikumiem Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas (LRF) šosejas un MTB treneru padome ir sagatavojusi, un LRF 

padome ir apstiprinājusi šādus Sacensību dalības un tehniskos noteikumus šosejas 
riteņbraukšanas jaunatnes vecuma grupām (Noteikumi): 

 

1. Jaunatnes vecuma grupu vienas nedēļas sacensību skaita ierobežojumi ir sekojoši: 
1.1.Zēnu vecumu grupām ( no 11 g.v. līdz 12 g.v. )  un ( no 13 g.v.  līdz 14 g.v.) - ne vairāk kā  2 

šosejas sacensību dienas nedēļā.  Ja sportists piedalās MTB maratonā, tad tikai 1 sacensību diena 
nedēļā; 

1.2.Jauniešu vecuma grupai (no 15 .g.v. līdz 16 g.v.) - ne vairāk kā  2 sacensību dienas nedēļā, 

1.3.Junioru vecuma grupai (no 17.g.v. līdz 18 g.v.) - ne vairāk kā  3 sacensību dienas nedēļā. 
Kā izņēmums jauniešu un junioru grupām, taču tikai vienu reizi mēnesī, drīkst būt daudzdienu 

velobrauciens, kura apjoms par 1 – 2 dienām pārsniedz pieļaujamo nedēļas sacensību dienu skaitu. 
 

2. Saskaņā ar UCI ieteikumiem jaunatnes vecumu grupu atļautā maksimālā zobratu 
pārnesuma ierobežošanai tiek noteikti sekojoši attāluma izmēri: 

2.1.Zēnu  vecumu grupām      -   6, 40 metri, 

2.2.Jauniešu vecuma grupai    -   7, 01 metri,  
2.3.Junioru vecuma grupai      -   7, 93 metri. 

Šis ir attālums, kuru veic divritenis ar maksimālo atļauto pārnesumu  viena pilna klaņu apgrieziena laikā.  
 

3. Tiek noteikti šādi tehniskā aprīkojuma noteikumi jaunatnes vecumu grupām braucienam 

ar individuālo startu šosejas sacensībās: 
3.1. Jauniešu un zēnu vecumu grupu dalībnieki, ievērojot maksimālā pārnesuma noteikumus, individuālā 

brauciena sacensībās piedalās ar divriteņiem, kuri atbilst UCI noteikumiem un ir paredzēti sacensībām 
ar kopējo startu. Šo grupu dalībnieki drīkst izmantot sacensībās riteņus ar paaugstināta profila 

aplokiem, kuru augstums nepārsniedz 6 centimetrus un spieķu skaits nav mazāks par 16. 

3.2. Junioru vecuma grupas dalībniekiem, ievērojot maksimālā pārnesuma noteikumus, atļauts lietot 
jebkādu ITT (individuālais brauciens ar laika kontroli) inventāru, kurš atbilst UCI noteikumiem. 

3.3.Visu veidu un disciplīnu šosejas sacensībās ar kopējo startu drīkst izmantot tikai divriteņus, kuri 
atbilstoši UCI noteikumiem, paredzēti šādām sacensībām. 

 
4. Tiek noteikti riteņbraucēju formas apģērba lietošanas noteikumi LRF sacensībās visām 

vecumu grupām: 

Nav atļauts sacensībās lietot jebkādus ārzemju komandu formas tērpus, izņemot gadījumus, kad 
sportists ir šīs komandas biedrs. Šis nosacījums attiecas gan uz riteņbraucēju krekliem, gan arī uz 

kombinezoniem. Sacensībās ieteicams startēt sava kluba, komandas vai sporta skolas formas tērpā. Ja 
kādai no Latvijas komandām nav sava formas tērpa, drīkst izmantot kādas citas Latvijas komandas 

formas tērpu vai arī jebkuru neitrāla izskata riteņbraucēja formu bez izteiktām ārvalstu komandu 

atšķirības zīmēm un reklāmām. Visu vecumu grupu dalībnieki individuālā brauciena sacensībās drīkst 
lietot jebkāda veida un izskata aizsargķiveres, kuras atbilst UCI noteikumiem.  
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Visu vecumu grupu dalībniekiem atļauts lietot riteņbraucēju kombinezonus gan individuālajā braucienā, 

gan arī braucienos ar kopējo startu.   
 

Normunds  Noreiko 
LRF treneru Padomes priekšsēdētājs. 


