
 

Mārupes velosvētku un Latvijas atklātā čempionāta šosejas 

riteņbraukšanā kritērija braucienā  

 

NOLIKUMS  
1. SACENSĪBU VADĪBA 

Mārupes velosvētkus un Latvijas atklāto čempionātu šosejas riteņbraukšanā kritērija 

braucienā organizē Latvijas Riteņbraukšanas federācija sadarbībā ar Mārupes novada 

pašvaldību. Sacensības notiek 2022. gada 11. septembrī Jaunmārupē, pie bērnudārza Zīļuks. 

 

Sacensību direktors   Toms Markss +371 26255435 toms@lrf.lv  

Distances priekšnieks   Sandis Eislers +371 28313844 federacija@lrf.lv  

Galvenais tiesnesis Vladislavs 
Sokolovs 

+371 29402789 sokolovs.vladislavs@gmail.
com 

Sacensību laika tiesnesis Māris Ozoliņš +371 20003310 maaris.ozolins@gmail.com  

Par tehnisko drošību atbildīgā 
persona 

Toms Markss +371 26255435 toms@lrf.lv  

 

2. PROGRAMMA 

11.09.2022. 

 8:30 – 14:00 Dalībnieku reģistrācija un sacensību numuru izsniegšana reģistrācijas 

centrā. 

09:30 Komandu pārstāvju sapulce 

10:00 Starts  DM, DZ, CM grupām (12 km) 

10:35 Starts CZ un M65+ grupām (24 km) 

11:30 Starts BM, AM, Sieviešu grupām (24 km) 

12:30 Bērnu braucieni (300m – 2000m) 

13:15  Starts Tautas klasei (8 km) 

14:15 Starts BZ grupai (32 km) 

15:15 Starts AZ grupai (38 km) 

16:30 Starts Open vīru 19 – 49 grupa (38 km) 

17:30 Starts Open vīru 50+ grupai (24 km) 

18:15 Apbalvošana 

 

3. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

Organizācija: 

Sacensības tiek organizētas, respektējot UCI noteikumus. 

 

4. DALĪBNIEKI 

Sacensībās piedalās sekojošu grupu pārstāvji 
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Bērnu braucienos: 

Vecuma grupa Dzimšanas gadi 

3 – 4 gadi zēni un meitenes (vērtē 
atsevišķi) 

2019. – 2018. gads 

5 – 6 gadi zēni un meitenes (vērtē 
atsevišķi) 

2017. – 2016. gads  

7 – 8 gadi zēni un meitenes (vērtē 

atsevišķi) 

2015. – 2014. gads 

9 – 10 gadi zēni  (vērtē atsevišķi) 2013. – 2012. gads 

9 – 10 gadi meitenes (vērtē atsevišķi) 2011. – 2010. gads 

D grupas zēni 2011. – 2010. gads 

D grupas meitenes 2011. – 2010. gads 

C grupas zēni 2009. – 2008. gads 

C grupas meitenes  2009. – 2008. gads 

B grupas jaunieši 2007. – 2006. gads 

B grupas jaunietes 2007. – 2006. gads 

A grupas juniores 2005. – 2004. gads.  

A grupas juniori 2005. – 2004. 

Open sievietes 2003. - … 

CFA vīriešu 1988. – 2003. 

M1 vīriešu 1983. – 1987. 

M2 vīriešu 1978. – 1982. 

M3 vīriešu 1973. – 1977. 

M4 vīriešu 1968. – 1972. 

M5 vīriešu 1963. – 1967. 

M6 vīriešu 1957. - 1962.  

M7 vīriešu 1956. – 1952. 

M8+ 1951. un vēcāki 

 

Tautas braucienā: 

Nelicencēti riteņbraucēji vecumā no 8 

gadiem 

No 2015. gadā dzimušie un vecāki 

 

5. Vērtēšana 

5.1. Tiek apbalvoti 1. – 3. vietas ieguvēji absolūtajā vērtējumā katrā vecuma 

grupā.  

5.2. Bērnu braucienā pārsteiguma balvas saņem ikviens dalībnieks. 

5.3. Veselības braucienā tiek noteiktas sekojošas nominācijas:  

Ātrākais vīrietis  

Ātrākā sieviete  

 



 

6. Kritērija brauciena noteikumi 

6.1.  Dalībnieki definētajās vecuma grupās sacenšas kritērija braucienā pa 1,5 kilometru 

garo trasi. 

6.2. Katrā aplī sportisti sacenšas par kritērija punktiem starpfinišos. Nepāra apļos 1. 

vietas ieguvējs saņem 1 punktu. Pāra apļos 1. vietas ieguvējs saņem – 5 punktus, 2. 

vietas ieguvējs – 3 punktus, 3. vietas ieguvējs – 2. punktus, 4. vietas ieguvējs – 1. 

punktu. 

6.3. Finišā 1. vietas ieguvējs saņem – 10 punktus, 2. vietas ieguvējs – 6 punktus, 3. 

vietas 

ieguvējs – 4. punktus, 4. vietas ieguvējs – 2. punktus. 

6.4. Dalībnieki, kuri nav izcīnījuši nevienu punktu rezultātu protokolā sarindojas pēc 

ieņemtās 

vietas finišā. 

6.5. Tehniska defekta gadījumā sportistam ar galvenā tiesneša atļauju ir tiesības 

izmantot neitrālo apli. 

6.6. Pārējie nosacījumi atbilstoši UCI noteikumiem. 

 

7. REĢISTRĀCIJA 

Reģistrācija jāveic Latvijas Riteņbraukšanas federācijas piedāvātajā platformā: 

bulta.lv/marupe no 19. augusta – 9. septembrim. 

 

8. DALĪBAS MAKSA 

8.1. Dalības maksa bērnu braucienos netiek ieturēta.  

8.2. Dalības maksa jaunatnes braucienos – 10 EUR 

8.3. Dalības maksa Veselības braucienā – 5 EUR. 

8.4. Dalības maksa Sporta braucienā – 20 EUR. 

8.5. Mārupes novada iedzīvotājiem un pensionāriem sporta un tautas braucienos 

dalība bezmaksas.  

Dalībnieki tiek aicināti pasākuma vietā brīvprātīgi ziedot Latvijas jaunatnes riteņbraukšanas 

fonda attīstībai. 

 

Dalības maksa jāveic pēc iepriekšējās reģistrācijas veikšanas. Dalībnieku sarakstā tiks iekļauti 

tikai tie dalībnieki, kuri ir samaksājuši dalības maksu ar pārskaitījumu, pārskaitījumu pēc 

rēķina vai norises vietā.  

 

 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas rekvizīti dalības maksas veikšanai: 

Latvijas Riteņbraukšanas federācija: 



 

Reģistrācijas nr. 40008023340. 
A/S «Swedbank» 

Konta Nr: LV70HABA000140J038044 
Maksājuma mērķī norādīt: Par Vārda/u Uzvārda/u dalību Mārupes velosvētkos 

 

Dalībniekiem tiks nodrošināta: 

Elektroniskā laika uzskaite. 

Online rezultāti sacensību laikā un pēc finiša fotofiniss.lv. 

Foto galerija līdz 2 dienu laikā pēc finiša. 

Balvas 1. – 3. vietu ieguvējiem vecuma grupās. 

  

9. SACENSĪBU NUMURI 

Katram dalībniekam tiek izsniegti divi sacensību numuri. Vienam numuram ir jābūt 

piestiprinātam dalībnieka mugurpusē tā, lai tas būtu skaidri saskatāms no aizmugures. Vēl 

dalībniekam tiek piešķirts viens rāmja numurs ar iekļautu laiku kontroles čipu, kam jābūt 

piestiprinātam pie sēdekļa stutes. 

 

Tiešsaistes rezultāti: 

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

 

10. APBALVOŠANAS CEREMONIJA 

Sacensību uzvarētāji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām un kausiem.  

 

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

godalgotas vietas savās vecuma grupās. Sportisti, kuri neierodas uz apbalvošanas 

ceremoniju, zaudē tiesības uz balvām. 

 

 

11. SODI 

Sacensības notiek ievērojot UCI noteikumus par pārkāpumiem.  
 

 

 

 
 


