
 

35. MSĢ KAUSS RITEŅRBRAUKŠANĀ 

LATVIJAS ČEMPIONĀTA ŠOSEJAS RITEŅBRAUKŠANĀ KALNĀ BRAUCIENĀ  

TEHNISKAIS CEĻVEDIS 

1. SACENSĪBU VADĪBA  

35. MSĢ Kausu riteņbraukšanā kopā ar Latvijas čempionātu šosejas riteņbraukšanā kalnā braucienā 

2021. gada 4. septembrī Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē organizē biedrība “Murjāņu Sporta klubs 

“Barons”” sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju un Murjāņu sporta ģimnāziju. 

 

Sacensību direktors   Linards Veide +371 28399199 msgkauss@gmail.com  

Distances priekšnieks   Mārtiņš Trautmanis +371 25997474 traucha7@gmail.com  

Galvenais tiesnesis Vladislavs Sokolovs +371 29402789 sokolovs.vladislavs@gmail.com 
Sacensību laika tiesnesis Māris Ozoliņš +371 20003310 maaris.ozolins@gmail.com  

 

2. PROGRAMMA 
04.09.2021. SESTDIENA  

 

14:00 – 16:00 Sacensību dalībnieku numuru izsniegšana; 

16:00 – 16:00  Trase tiek atvērta dalībnieku apskatei (braukšana pretējā virzienā ir aizliegta, dalībniekiem 

nepieciešams plānot trases apskati, lai nenokavētu startu – distance no finiša līdz startam 

4km); 

16.15 – 18:15 Starts sekojošā secībā pēc vecuma grupām: D grupa, C grupa, B grupa, A grupa, Elite open, 

Masters open;  

18:30                  Apbalvošanas ceremonija Sigulda bobsleja un kamaniņu trases starta estakādē visām grupām.  

 

3. SACENSĪBU NOTEIKUMI 
 

Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā kalnā braucienā 2021. tiek organizēts saskaņā ar UCI noteikumiem 

2021. gada 4. septembrī Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē, starts no Gaujas senlejas.  Sacensībās drīkst 

piedalīties tikai ar šosejas divriteni, kas atbilst UCI noteikumiem ar kopējo startu .  

 

Atļautie pārnesumi pa vecuma grupām:  

• A grupa 7,93 m 

• B grupa 7,01m  

• C grupa 6,40 m 

• D grupa 6,40 m 
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4. DALĪBNIEKI 

 

Latvijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā kalnā braucienā 2021. gadā piedalās Latvijas un citu valstu UCI 

licencētie sportisti sekojošās vecuma grupās: 

 

Vecuma grupa Vecums Dzimšanas gadi 

D grupas zēni 11 – 12  2009. – 2010. 
D grupas meitenes 11 – 12  2009. – 2010. 

C grupas zēni 13 – 14  2007. – 2008. 

C grupas meitenes 13 – 14  2007. – 2008. 

B grupas jaunieši 15 – 16 2005. – 2006. 

B grupas jaunietes 15 – 16  2005. – 2006.  

A grupas juniori 17 – 18  2003. – 2004. 

A grupas juniores 17 – 18  2003. – 2004.  
Elite vīriešu open grupa 19 un vecāki 2002. un vecāki 

Elite sieviešu open grupa 19 un vecākas 2002. un vecākas 

Amatieru/Masters vīriešu open grupa 19 un vecāki 2002. un vecāki 

Amatieru/Masters sieviešu open grupa 19 un vecākas 2002. un vecākas 

 

Būtiski, ka sacensību dalībnieku skaits ir ierobežots, dalība tiks apstiprināta pirmajiem 120 dalībniekiem. 

Organizatori patur tiesības palielināt dalībnieku skaitu līdz 150 dalībniekiem, tādejādi pārceļot apbalvošanas 

ceremoniju par 30 min.  

 

5. REĢISTRĀCIJA 

 

Reģistrācija jāveic Latvijas Riteņbraukšanas federācijas piedāvātajā platformā: www.bulta.lv/msg   

Reģistrācija ir atvērta no pirmdienas, 9. augusta un tā tiks noslēgta piektdien, 3. septembrī plkst. 12:00. Pēc 
norādītā termiņa pieteikumi pieņemti netiks.  
 

6. DALĪBAS MAKSA 

 

Dalības maksa jāveic pēc iepriekšējās reģistrācijas veikšanas. Dalībnieku sarakstā tiks iekļauti tikai tie dalībnieki, 

kuri ir samaksājuši dalības maksu ar pārskaitījumu pēc rēķina vai norises vietā.  

 

Rekvizīti dalības maksas veikšanai: 

Biedrîba "Murjāņu Sporta klubs "Barons"" 
Reģ. Nr: 40008024806 
Krimuldas nov. Krimuldas pag. Ragana, "Vālodzîtes" LV2144 
A/S SWEDBANK SWIFT: HABALV22 
IBAN: LV52HABA0551035960376 
 

Maksājuma mērķī norādīt: Par Vārda/u Uzvārda/u dalību MSĢ Kauss riteņbraukšanas sacensībās.   

 

 

 

http://www.bulta.lv/msg


Vecuma kategorija Dalības maksa 

D, C, B, A grupasElites vīrieši/ sievietes, U23 vīrieši, para – 
cycling  

Bez maksas 

Elites open vīrieši/ sievietes 6 € 

Amatieru/Masters open vīrieši/sievietes 6 € 

 

Dalības maksā ietilpst: 

Elektroniskā laika uzskaite un dalībnieka numurs. 

Online rezultāti sacensību laikā un pēc finiša fotofiniss.lv. 

Foto galerija. 

Balvas 1. – 3. vietu ieguvējiem vecuma grupās. 

1 EUR no katras saņemtās dalības maksas tiek novirzīts Latvijas Jaunatnes Riteņbraukšanas fondam. 

 

7. ĪPAŠĀ BALVA 

 

Dalībniekam(-cei), kurš(-a) uzrādīs absolūti labāko laiku finišā tiks pasniegta organizatoru sagatavotā īpašā 

balva. 

 

8. SACENSĪBU CENTRS 

 

Sacensību centrs atradīsies Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē, Peldu ielā, Siguldā un būs atvērts 4. septembrī 

no plkst. 14:00 – 18:15. 

 

9. DALĪBNIEKU APSTIPRINĀŠANA, STARTA SARAKSTS UN SACENSĪBU NUMURI  

 

Licences tiks pārbaudītas sacensību centrā, ņemot vērā iepriekšējo reģistrāciju.   

 

Sacensību dalībnieku galīgais apstiprinājums un starta saraksta publicēšana notiek 3. septembrī plkst. 17:00 

Murjāņu Sporta klubs “Barons” sociālā tīkla facebook profilā: https://www.facebook.com/MSKBarons.   

 

Starta saraksts tiks publicēts sacensību centrā.  

 

Katram dalībniekam tiek izsniegts viens sacensību numurs. Numuram ar iekļautu laiku kontroles čipu ir jābūt 

piestiprinātam pie sēdekļa stutes. 

 

Tiešsaistes rezultāti: Sacensībām tiks nodrošināta tiešsaistes rezultāti, kas būs pieejami vietnē fotofiniss.lv.  

  

10. PAVADOŠAIS TRANSPORTS UN MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA 

 

Sportistu pavadošais transports netiek atļauts.  

 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 “Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina 

neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” aprēķinu metodoloģijas iegūtā punktu skaita, 

https://www.facebook.com/MSKBarons


sacensību organizatori nodrošina 1 neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu palīgu vai ārstu bez operatīvā 

medicīniskā transportlīdzekļa.  

 

Tuvākā ārstniecības iestāde – Siguldas slimnīca, Lakstīgalas iela 13, Sigulda (1,6km attālumā no sacensību finiša, 

3,3km attālumā no starta zonas), telefons 67973973.  

 

11. DISTANCE 

 

Līdz oficiālajai trases atvēršanai trase dalībniekiem nav pieejama un gatavošanās sacensībām var notikt pie 

starta (Sigulda, Peldu iela) zonas. Dalībniekiem pirms starta būs iespējams izmantot organizatoru sagatavotos 

velo trenažierus (trenažieru skaits ierobežots). Pēc finiša, izbraucot no Siguldas bobsleja un kamaniņu trases, 

satiksme netiek ierobežota un dalībniekiem, lai atgrieztos starta zonā, ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.   

 

12. APBALVOŠANAS CEREMONIJA 

 

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām. 

Labākā laika uzrādītājs(-a) no Latvijas katrā vecuma grupā tiek nosaukts par Latvijas čempionu un tiks apbalvots 

ar atbalstītāju sarūpētām balvām. 

 

Oficiālajā apbalvošanas ceremonijā ir obligāti jāpiedalās visiem sportistiem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas 

savās vecuma grupā. Sportisti, kuri neierodas uz apbalvošanas ceremoniju, zaudē tiesības uz balvām un viņiem 

var tikt uzlikts naudas sods saskaņā ar UCI noteikumiem.  

 

Dalībniekiem apbalvošanā ir jāpiedalās sacensību formas tērpā, velkot komandas kreklu un bikses. Nedrīkst 

piedalīties apbalvošanas ceremonijā ar cepuri, galvas saiti, brillēm vai citiem seju aizsedzošiem aksesuāriem, 

kas nav sejas maskas, kamēr dalībnieks atrodas uz apbalvošanas pjedestāla. Covid – 19 pandēmijas dēļ, 

dalībniekiem pie sacensību apbalvošanas skatuves un uz pjedestāla obligāti jāvelk sejas maska.  

 

13. SODI 
 
Sacensības notiek ievērojot UCI noteikumus par pārkāpumiem.  
 

14. ANTIDOPINGS: 

 

Uz sacensību dalībniekiem pilnā apmērā attiecas gan starptautiskie, gan vietējie antidopinga nosacījumi.  

 

15. SANITĀRAIS PROTOKOLS 

 

Vispārīgās prasības: 

Sacensību norises vietā vienmēr ir jālieto sejas maskas gan dalībniekiem, gan apkalpojošajam personālam. 

Izņēmums ir braucējiem treniņu un sacensību laikā. Ikvienai personai, kurai pasākuma norises vietā, ilgstoši 

netiks fiksēta sejas maskas lietošana, nekavējoties tiks atcelta akreditācija.  

 



Visā sacensību norises laikā starp personām ir jāievēro vismaz 2 metru sociālā distancēšanās. Ņemiet vērā, ka 

sejas maskas pašas par sevi nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret infekciju. Tās ir jālieto vienlaikus ar fiziskā 

attāluma saglabāšanu. 

 

Jāveic regulāra roku mazgāšana. Roku dezinfekcijas līdzeklis tiks nodrošināts vairākās vietās sacensību 

teritorijā.  

 

Kluba / komandas pārstāvja vai sportista pienākums ir veikt veselības pārbaudes. Dalība sacensībās personām 

ar “Covid – 19” simptomiem (gan dalībniekiem, gan sacensību organizatoriem) ir aizliegta. 

 

Katram strādniekam un katram brīvprātīgajam, kas iesaistīts sacensību norisē, ir jāpārzina Covid – 19 noteikumi 

un, nepieciešamības gadījumā jāseko instrukcijām.  

 

Sacensību organizatoram ir tiesības atstādināt no sacensībām personu ar simptomiem un personu vai 

personas, kas ar tām bijušas saskarē, ja tām ir vismaz viens no šiem simptomiem: 

 

COVID-19 simptomi  
Temperatūra > 37'C 

Klepus 

Elpas trūkums 

Aizlikts deguns  

Iekaisis kakls 

Hronisks nogurums 

Neparastas galvassāpes 
Caureja/ vemšana 

 

 

 


