INDEED.PRO Latvijas e-sporta riteņbraukšanas čempionāts 2022
Informācija par sacensībām un noteikumi.
Mērķi
• Veicināt un popularizēt e-sportu Latvijā
• Noskaidrot Latvijas stiprākos e-sporta riteņbraucējus
• Nodrošināt cilvēkiem iespēju periodā, kad klasiskā riteņbraukšanas/triatlona sezona
nevar notikt, piedalīties velosacensībās un citās aktivitātēs
Organizatori
• Veloveikals ZZK ( www.zzk.lv)
• Latvijas Riteņbraukšanas Federācija ( www.lrf.lv )
• Zwift.lv e-sporta riteņbraukšanas sacensības
Vadība
• Galvenais tiesnesis, sacensību veidotājs un direktors: Toms Kazāks
o Tel: +371 26478901
o E-pasts: toms.kazaks@zzk.lv
• Galvenais tiesnesis, Latvijas Riteņbraukšanas federācijas pārstāvis Ēvalds Pavlovs
o Tel: +371 26896867
o E-pasts: evalds@lrf.lv
Atbalstītāji
•
INDEED IT SISTĒMU UZTURĒŠANA UN ATTĪSTĪBA ( WWW.INDEED.PRO )
•
ZZK VELOVEIKALS ( WWW.ZZK.LV )
•
GARMIN ( WWW.GARMIN.LV )
•
SPECIALIZED (SPECIALIZED.COM)
•
4CYCLIST (WWW.4CYCLISTS.EU)
Noteikumi
• Grupu brauciena ieskaite norisināsies 12.02.2022. plkst. 13:00 (EET) (Pieteikšanās
saite:
https://www.zwift.com/eu/events/view/2653557?eventSecret=3d284425e3fd03bdf0
51 )
• Individuālā brauciena ieskaite norisināsies 19.02.2022. plkst. 13:00 (EET)
(Pieteikšanās saite:
https://www.zwift.com/eu/events/view/2665810?eventSecret=55a2c81f5933e0bddd
ac )
• Nav ierobežojumu, kas drīkst piedalīties (vecums, dzimums)
• Vīriešiem un sievietēm atsevišķa ieskaite
• Dalība Latvijas Republikas pilsoņiem
• “TRON BIKE” ir atļauts
• Aizliegts mainīt velosipēdus sacensību laikā (PĀRKĀPUMS - DSQ)
• Jābūt pulsometra jostai, kas rāda datus, un Zwift to reģistrē (bpm) (PĀRKĀPUMS DNF)
• Aizliegtas jebkāda veida rupjības vai naida kurināšana, sacensību laikā izmantojot
čata saziņu (PĀRKĀPUMS - DNF/DSQ)

•
•

Zwift profilam jābūt savienotam ar Zwiftpower.
"A" grupas braucējiem vērā tiks ņemti tikai dalībnieku rezultāti, kuri būs
veikuši “DUAL RECORDING”
• “DUAL RECORDING” jāiekļaujas noteiktās procentuālajās pieļaujamajās atšķirības
robežās, kā to nosaka vispārējie Zwift sacensību noteikumi.
o “Average power”: +/- 4%
o “Normalised power”: +/- 4%
o “Maximum power” (critical power 1 / 5 sec): +/- 10%
• Sacensībās var piedalīties tikai ar “Zwift” atzītiem trenažieriem (saraksts atrodams
zwift.com)
** Zwift.lv ir tiesīgs pieprasīt pierādījumus, kā piemēram, braucēja svaru, publisku "STRAVA"
kontu vai publisku "Zwiftpower" kontu, lai noteiktu, vai nav tehniskās kļūdas trenažierī, jaudas
mērītājā, kurš uzrāda nepareizus datus, vai krāpšanās ar braucēja datiem. Braucējam jāiesniedz
prasītā informācija e-pastā: toms.kazaks@zzk.lv, pretējā gadījumā uzrādītie rezultāti tiks
anulēti.
Rezultāti
• Rezultāti tiks publicēti Zwift.lv un LRF mājaslapā 3 darba dienu laikā pēc sacensībām
( 3 dienu laikā tiek pārbaudīti braucēju dati, ko veic Zwiftpower.com)
• Apbalvoti tiks 3 labākie braucēji vīriešu ieskaitē un 3 labākās braucējas sieviešu
ieskaitē
Balvas
Apbalvošana
•
•

Katrās sacensībās tris labākie braucēji vīriešu ieskaitē un tris labākās dāmas
sieviešu ieskaitē tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem un medaļām kā arī piemiņas
balvām no sacensību atbalstītājiem.
Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, apbalvošana notiks klātienē ZZK veikalā K.
Ulmaņa gatve 201, vai apbalvojumi tiks izsūtīti ar kurjerpastu. Precīzs laiks un
datums tiks paziņots zwift.lv mājaslapā.

Grupu brauciens
• Maršruts: “Everything Bagel” (New York) (33.5km)
• Spēka grupas: A - 1-5 w/kg (vīrieši) | (+5min) B - 1-5 w/kg (sievietes)
• Pieteikšanās
saite: https://www.zwift.com/eu/events/view/2653557?eventSecret=3d284425e3fd0
3bdf051
Individuālais brauciens
• Maršruts: “Tick Tock” (Watopia) (19.2 km)
• Spēka grupas: A - 1-5 w/kg
• Pieteikšanās
saite: https://www.zwift.com/eu/events/view/2665810?eventSecret=55a2c81f5933e
0bdddac
• Starts vienā laikā
• Visi dalībnieki redzami
• Izslēgts draftings

