
 

 
Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā 2019 nolikums  

 

1. Mērķi un uzdevumi. 

 Veicināt Latvijas šosejas riteņbraukšanas attīstību. 

 Palielināt licencēto riteņbraucēju skaitu Latvijā. 

 Veicināt Latvijas 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. 

 Paplašināt Latvijas Riteņbraukšanas federācijas licenču lojalitātes programmu. 

 Piesaistīt jaunus riteņbraukšanas sporta atbalstītājus. 

 

2. Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā 2019 sacensības: 

Latvijas kausā šosejas riteņbraukšanā 2019 iekļautas Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kalendārā 

esošās 2019. gada augstākās, 1., 2. un 3. kategorijas sacensības.  

 

Augstākā kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 

Latvijas čempionāts 

šosejas riteņbraukšanā 

individuālajā braucienā 

Toyota Rīgas velomaratons Dobeles dzirnavnieka kausa 

2. posms 

 

Dobeles dzirnavnieka kausa 1. 

posms 

 

 

 

 

Latvijas čempionāts 

šosejas riteņbraukšanā 

grupas braucienā 

Valkas četrcīņas šosejas 

velobrauciens 

Cēsu velofestivāla Open 

brauciens 

Latvijas Riteņbraucēju 

Vienības brauciens 

Biķernieku lielā balva   

 

Filter velokausa seriāls (1. – 4. 

posms) 

 

 

Smiltenes kauss kritērijā 

Ilūkstes novada šosejas 

velomaratons  

 

 

Filter Velokausa 5. posms 

Rīgas lielā balva 

 

Dobeles dzirnavnieka kausa 

3. posms 
Jāņa Baukša piemiņas kauss 

Ķekavas velobrauciens  

 

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. Atsevišķs vērtējums noteikts 

sportistiem, kuri licences nav reģistrējuši vismaz vienu gadu.   

3.2. Noteiktās vecuma grupas vīriešu un sieviešu vērtējumos: 

Vīriešiem: 

Juniori 



 

 

 

Elite 19+ gadi 

19 – 34 gadi 

35 – 39 gadi 

40 – 44 gadi 

45 – 49 gadi 

50 – 54 gadi 

55 – 59 gadi 

60 – 64 gadi 

65+ gadi 

Debitantu nominācija  

Sievietēm: 

Juniores  

19 – 40 gadi ar elites licencēm 

19- 40 ar Cycling for all un master licencēm 

41+ gadi 

 

3.3.  Latvijas kausa vērtējumā vīriešiem no 20 ranga sacensībām vai sacensību posmiem tiek vērtēta 11 

sacensībās vai sacensību posmos labāko gūto punktu summa. Šosejas rangā sievietēm no 19 ranga 

sacensībām vai sacensību posmiem tiek vērtēta 11 sacensībās gūto punktu summa. 

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

3.5. LRF publicē Latvijas kausa kopvērtējuma rezultātus līdz piecu darba dienu laikā pēc Latvijas kausa 

posma sacensībām mājaslapā lrf.lv. 

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

kategorija, jo lielāku punktu skaitu iespējams saņemt.  

3.7. Sacensībās, kurās iekļautas vairākas distances, izņemot Latvijas čempionātu šosejas riteņbraukšanā 

grupas un individuālajā braucienā,  Latvijas kausa ieskaitē tiek vērtēta garākā distance.  

3.8.  Latvijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā grupas un individuālajā braucienā junioru, elites un 

amatieru no 19 – 34  līdz 55 – 59 grupām piešķirta augstākā kategorija, bet 60 – 64 un 65+ grupas 

dalībniekiem piešķirta 2. kategorija.  

3.9. Debitantu nominācijā iekļauti licencētie sportisti, kuri nav reģistrējuši licenci 2018. gadā. 

3.10. Debitantu nominācijas dalībnieki paralēli tiek vērtēti arī katrā konkrētajā vecuma grupā.  

 

4. Komandu vērtējums:  

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

formu LRF mājaslapā, sadaļā Latvijas kauss – komandas – pieteikt komandu, no 2019. gada 18. 

februāra līdz 1. aprīlim. Dalības maksas komandas reģistrācijai netiek piemērota.  

4.2. Komandas sastāvā iespējams pieteikt neierobežotu skaitu dalībnieku. 

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

dalībnieku izcīnītie ranga punkti.  

4.4. Latvijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā grupas un individuālā brauciena sacensībās, tiek vērtēti 

līdz 4 labāko komandas dalībnieku izcīnītie punkti. (neatkarīgi no distances) 

4.5. Sezonas laikā komandas nosaukumu mainīt nav iespējams.  

4.6. Reģistrētās komandas maiņa sezonas laikā iespējama vienu reizi sezonā tekošajā gadā līdz 1. 

jūnijam, ar pirmās komandas rakstisku piekrišanu. 



 

 

 

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

komandai, bet nepāriet jaunās komandas vērtējumā. 

4.8. Piesakot komandu pēc 1. aprīļa, ranga punkti komandu vērtējumā tiek piešķirti sākot no nākamajām 

rangā esošajām sacensībām pēc reģistrācijas brīža.  

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

 
 

5. Apbalvošana: 

5.1. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 2019. 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. 

5.3. Katrās Latvijas kausa sacensībās kopvērtējuma līderi vīriešu un sieviešu absolūtajā vērtējumā startē 

Latvijas kausa līdera kreklā. 

 

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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