
 

  

 

 

 
 

LATVIJAS ČEMPIONĀTA KALNU RITEŅBRAUKŠANĀ OLIMPISKAJĀ KROSĀ 
SACENSĪBU NOLIKUMS 

 
1. Mērķis un uzdevums. 

1.1. Popularizēt kalnu riteņbraukšanas sportu kā visiem pieejamu un skatāmu sporta veidu. 

1.2. Noskaidrot valsts čempionus un Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) 

punktu ieguvējus. 

 

2. Sacensības vada. 

2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF). Sacensību 
tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātajai tiesnešu kolēģijai. 

2.2. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības (UCI) 
noteikumiem. 
 

3. Sacensību laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2019. gada 21. jūlijā Siguldā – “Fischer” slēpošanas centrā. Adrese, 

Puķu ielā 4, Sigulda. 

 

4. Dalībnieki 

4.1. Latvijas čempionāta vērtējumā piedalās LRF licencētie elites un U23 vīrieši, juniori, 
jaunieši, C grupas zēni, amatieri, seniori, elites un U23 sievietes, juniores, jaunietes, C grupas 
meitenes, amatieres un seniores.  
4.2. Atvērtajā klasē piedalās nelicencētie sportisti no 13 gadu vecuma.  
 

5. Vecuma grupu un apļu skaits 

Dzimums 
Grupas 

nosaukums 
Dzimšanas 

gads 

Sacensību 
paredzētais 

laiks 
(līderiem) 

Apļu skaits Brauciens 

Vīrieši Elite/ U23 
2000. g.dz un 

vecāki 
1:20 - 1:40 7 4 

Vīrieši Juniori 
2001. – 2000. 

g.dz. 
1:00 - 1:15 4 4 

Vīrieši 
Cycling For All 

Vīrieši 
2000. – 1985. 1:00 - 1:15 4 4 

Vīrieši Master 1,2 1984.- 1975. 1:00 – 1:15 4 3 

Sievietes Elite/ U23 
2000. g.dz. un 

vecākas 
1:00 - 1:15 4 3 



 

  

 

 

Vīrieši Master 3,4 1974 .- 1965. 1:00 - 1:15 4 3 

Vīrieši Master 5+ 
1964. dz.g. un 

vecāki 
0:50 - 1:05 3 3 

Sievietes 
Cycling for all un 
Master apvienotā 

grupa 

2000. dz.g. un 
vecākas 

0:50 - 1:05 3 3 

Sievietes Juniores 2001. – 2002. 0:50 – 1:05 3 2 

Vīrieši Jaunieši 2003. – 2004. 0:50 -1:05 3 2 

Sievietes Jaunietes 2003. – 2004. 0:30 – 0:45 2 1 

Sievietes C grupas Meitenes 2005. – 2006. 0:30 - 0:45 2 1 

Vīrieši C grupas zēni 2005. – 2006. 0:30 - 0:45 2 1 

Vīrieši 17+ vīri Open 
2002. dz.g. un 

vecāki 
0:50 -1:05 3 5 

Sievietes 17+ vīri Open 
2002. dz.g. un 

vecākas 
0:30 - 0:45 2 5 

Vīrieši 
13 – 16 jaunieši 

Open 
Līdz 2003.g.dz. 0:30 - 0:45 2 5 

Sievietes 
13 – 16 jaunietes 

Open 
Līdz 2003.g.dz. 0:30 - 0:45 2 5 

 
6. Sacensību programma 

Plkst. 9:00 – 14:00 Reģistrācija/ numuru izņemšana 
Plkst. 10:30 Komandu pārstāvju sapulce 
Plkst. 11:00 Starts 1. braucienam 
Plkst. 11:50 Starts 2. braucienam 
Plkst. 13:00 Starts 3. braucienam 
Plkst. 13:10 Apbalvošana 1. un 2. brauciena dalībniekiem 
Plkst. 14:15  Starts 4. braucienam 
Plkst. 15:45 Starts 5. braucienam 
Plkst. 17:00 Apbalvošana 3. – 5 brauciena dalībniekiem 
*Programma var tikt precizēta ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensību sākuma. 
 

7. Sacensību numuri 

Katram dalībniekam sacensību norises vietā tiek izsniegts viens stūres numurs un čips, kas pēc 
finiša ir jāatgriež organizatoriem.  
 

8. Dalības maksa 

8.1. Latvijas čempionāta vērtējamajās grupās dalības maksa netiek piemērota.  
8.2. Open grupas sacensībās noteikta dalības maksa – 10 EUR apmērā. Dalības maksa jāveic 
sacensību norises vietā, vai ar pārskaitījumu uz Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kontu: 
 
 



 

  

 

 

 
Rekvizīti: 
Latvijas Riteņbraukšanas federācija: 
Reģistrācijas nr. 40008023340. 
A/S «Swedbank» 
Konta Nr: LV70HABA000140J038044 
Maksājuma mērķī norādīt: Par Vārda/u Uzvārda/u dalību Latvijas čempionāta Open grupas 
sacensībās. (Piem. Par Jāņa Bērziņa dalību Latvijas čempionātā MTB XCO Open braucienā.) 
 
Dalības maksā ietilpst: 

1. Trases izveidošana, marķēšana; 
2. Sacensību numuri un čips 
3. Laika un rezultātu uzskaite un apkopošana; 
4. Sacensību civiltiesiskā apdrošināšana, u.c. atļaujas un licences sacensību organizēšanā; 
5. Neatliekamā medicīniskā palīdzība starta zonā; 
6. Foto mājas lapā lrf.lv 
7. Treniņbraucieni / trases iepazīšanās braucieni. 

*Ja dalībnieks uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta. 

9.  Apbalvošana 

9.1. Latvijas čempionāta vērtējumā 1.-3. vietas ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas medaļām un atbalstītāju sarūpētām balvām. Elites un U23 
vīriešu,  Elites un U23 sieviešu, junioru puišu un junioru meiteņu grupu uzvarētājus papildus 
apbalvo ar Latvijas čempiona kreklu.  
9.2. Open klasēs 1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām un atbalstītāju sarūpētām balvām. 
 

10.  Pieteikumi reģistrācijai 

10.1. Latvijas čempionātā MTB Olimpiskajā krosā noteikta iepriekšējā tiešsaistes pieteikšanās 
interneta vietnē www.velokross.lv/xco. Pieteikšanās ir atvērta līdz 19.07.2019. plkst. 12:00.  
10.2. Dalībnieks automātiski tiks ievietots konkrētajā vecuma vai meistarības grupā, atbilstoši 
savai licences kategorijai. 
10.3. Ja dalībnieks/ce nav reģistrējis licenci, automātiski tiks pārvietots uz Open grupu.  
10.4. Dalībnieks/ce pārstāv komandu, kas ir norādīta sportista/es licencē.  
 

11.  Dalībnieku ievērībai 
11.1. Dalībnieka dalība sacensībām tiek pieteikta ar brīdi, kad tas ir iesniedzis aizpildītu 
pieteikumu par dalību sacensībās un ir apmaksājis dalības maksu. 
11.2. Ja Dalībnieks izbrauc ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika 
pamesta. 
11.3. Atrodoties sacensību trasē, dalībniekiem obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. 
11.4. Dalībniekam ir pienākums sniegt palīdzību citam Dalībniekam traumu gadījumā un ziņot 
par negadījumu organizatoriem pa telefona numuru 26255435. 
11.5. Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to jāinformē 
tiesneši. 
 
 
 



 

  

 

 

 
11.6. Sacensību dalībniekiem nedrīkst piesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu jāizturas pret 
apkārtējo vidi. 
11.7. Sacensību dienā dalībniekiem, sākot no plkst. 11:00, kad tiek dots pirmais starts, ir 
aizliegts trenēties un iesildīties sacensību trasē. 
 
12. Dalībnieku atbildība 
12.1. Visiem dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar sacensību nolikumu. 
12.2. Reģistrējoties sacensību dienā, dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar 
sacensību nolikumu. 
12.3. Sacensību dalībnieks ir pilsoniski un juridiski atbildīgs par visiem nelaimes gadījumiem un 
materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās. 
12.4. Reģistrējoties sacensībām un dodoties trasē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par 
savas veselības atbilstību distances veikšanai. 
12.5. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām un/vai 
veselības traucējumiem sacensību laikā. 
 
13. Sodi un protesti 
13.1. Dalībnieki pārkāpumu gadījumā var tikt sodīti vai diskvalificēti no sacensībām pēc 
Starptautiskās Riteņbraukšanas federācijas (UCI) noteikumiem. 
13.2. Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu, darbību var iesniegt 
protestu organizētājiem. Protests jāiesniedz 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, 
samaksājot 20.00 EUR. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta. 
 
14. Kontakti 

14.1. Sacensību organizators: Toms Markss (tel. nr. +371 26255435; e-pasts: toms@lrf.lv). 
14.2. Sacensību tehniskais organizators: Kaspars Bilāns (tel.nr. +371 29441891). 
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