Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF)
šosejas un MTB sacensību organizēšanas noteikumi 2021. gadam
Mērķi un uzdevumi.
 Sistematizēt un kategorizēt Latvijā notiekošās šosejas un MTB riteņbraukšanas
sacensības.
 Sekmēt Latvijas riteņbraukšanas sacensību organizatoriskā līmeņa celšanu.
 Palielināt licencēto riteņbraucēju skaitu Latvijā.
 Veicināt jaunu riteņbraukšanas klubu un komandu veidošanos.
 Piesaistīt jaunus riteņbraukšanas sporta atbalstītājus.
1. LRF oficiālais sacensību kalendārs:
1.1. LRF nacionālajā šosejas un MTB sacensību kalendārā tiek iekļautas sacensības, kuras
organizē vai pārrauga LRF biedri.
1.2. Lai sacensības oficiāli tiktu reģistrētas LRF kalendārā, organizators līdz 2021. gada 1.
aprīlim aizpilda noteikto sacensību reģistrācijas formu mājaslapā lrf.lv – sadaļā
organizatoriem. Sacensības ir iespējams pieteikt arī pēc minētā datuma (skatīt
punktu 3.1.).
1.3. LRF pēc organizatora pieteikuma saņemšanas, pieteiktās sacensības ievietot LRF
nacionālajā sacensību kalendārā, norādot sacensībām piešķirto kategoriju,
organizatora mājaslapu, sacensību nolikumu un rezultātus.
1.4. Sacensību iekļaušana LRF nacionālajā sacensību kalendārā nozīmē, ka to
organizēšana no LRF puses tiek atļauta un respektēta, bet tas neuzliek nekādas
papildus saistības pret LRF.
2. Sacensību klasifikācija:
2.1. Kategorijas nacionālajā LRF sacensību kalendārā tiek piešķirtas Latvijā notiekošajām
šosejas un MTB sacensībām.
2.2. Sacensības tiek klasificētas 4 (četrās) kategorijās, pēc sekojošiem kritērijiem:
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N.p.k

Kritēriji

1.

Tikai sporta
distancēs LRF
licenču
īpašniekiem
Distanču garumi

2.

Augstākā
kategorija
(Tikai Latvijas
čempionāti)

1. kat

2. kat

3.kat

šosejas
riteņbraukšanā
Grupas brauciens
Kritērija
brauciens
Individuālais,
pāru, komandu
brauciens
3.

Distanču garumi
MTB
XCM - maratons

XCO - kross

4.

Elektroniskā
rezultātu
noteikšana un
foto finišs

5.

Medicīniskās
palīdzības
ekipāžas
nodrošināšana

No 90 km
(pieļaujama 15%
nobīde)
No 45 km
(pieļaujama 15%
nobīde)
No 15 km
(pieļaujama 15%
nobīde)

No 90 km
(pieļaujama 15%
nobīde)
No 45 km
(pieļaujama 15%
nobīde)
No 15 km (pieļaujama
15% nobīde)

No 60 km
(pieļaujama 15%
nobīde)
No 30 km
(pieļaujama 15%
nobīde
No 10 km
(pieļaujama 15%
nobīde)

55 km (pieļaujama
15% nobīde)

50 km (pieļaujama 15%
nobīde)

1. 15.h garākajai
distancei
(pieļaujama 15%
nobīde)
ERN + FF

1. 15.h garākajai
distancei (pieļaujama
15% nobīde)

30 km
(pieļaujama 15%
nobīde)
1.0. h garākajai
distancei
(pieļaujama 15%
nobīde)
ERN

Ne mazāk kā viena
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības ekipāža
šosejas
individuālajā
un
MTB sacensībās.

Ne mazāk kā
viena
neatliekamās
medicīniskās palīdzības
ekipāža
šosejas
individuālajā un MTB
sacensībās.

Ne mazāk kā divas
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības ekipāžas
šosejas grupas un
kritērija
braucienos.

ERN + FF

Ne mazāk kā
divas
neatliekamās
medicīniskās palīdzības
ekipāžas šosejas grupas
un kritērija braucienos.

Ne mazāk kā
viena
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības ekipāža
šosejas
individuālajā un
MTB sacensībās.
Ne mazāk kā
divas
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
ekipāžas šosejas
grupas un kritērija
braucienos.

Pēc organizatoru
iespējām.
Rezultātu
publicēšana
elektroniskā
formātā.
Atbilstoši
Publisku
izklaides
un
svētku pasākumu
drošības likumam.

6.

Policijas ekipāžu
nodrošināšana
(šosejas
riteņbraukšanā
pa koplietošanas
ceļiem)

Šosejas
grupas
braucienos
ne
mazāk kā divi
policijas ekipāžas
vai motocikli uz
katru braucienu.
MTB
sacensībās
Atbilstoši Publisku
izklaides un svētku
pasākumu drošības
likumam.

Šosejas
grupas
braucienos ne mazāk kā
divas policijas ekipāžas
vai motocikli uz katru
braucienu.
MTB
sacensībās
Atbilstoši
Publisku
izklaides un svētku
pasākumu
drošības
likumam.

7.

LRF licencēto
tiesnešu
klātbūtne

Galvenais
tiesnesis ar UCI
kategoriju vai 1.
kategoriju.

Galvenais tiesnesis ar
LRF 1. kategoriju

8.

Balvu fonds
šosejas grupas,
individuālajos,
kritērija, pāru
un komandu
braucienos.
MTB XCM un
XCO braucienos

Pēc nolikuma

Vīrieši un sievietes 1. –
3. vieta (izmaksa
skaidrā naudā vai ar
pārskaitījumu)
Naudas balva – Ne
mazāk kā 50 EUR
Naudas balva - Ne
mazāk kā 30 EUR
Naudas balva – Ne
mazāk kā 20 EUR

Šosejas
grupas
braucienos
ne
mazāk kā divas
policijas ekipāžas
vai motocikli uz
katru braucienu.

Šosejas
grupas
braucienos
ne
mazāk kā divas
policijas ekipāžas
vai motocikli uz
katru braucienu.

MTB sacensībās
Atbilstoši
Publisku
izklaides
un
svētku pasākumu
drošības likumam.
Galvenais
tiesnesis ar LRF
2. kategoriju

MTB sacensībās
Atbilstoši
Publisku
izklaides
un
svētku pasākumu
drošības likumam.
Galvenais
tiesnesis ar LRF
2. kategoriju

Vīrieši un
sievietes 1. – 3.
vieta

Vīrieši un
sievietes

Balva

Pēc organizatora
iespējām
Pēc organizatora
iespējām
Pēc organizatora
iespējām

Balva
Balva

*Organizators, atbilstoši kritērijiem par kategorijām (1., 2., vai 3.), izvēlas savu kategoriju, to
norādot sacensību pieteikumu formā. Kategorijas apstiprināšanu veic LRF šosejas un MTB
sacensību organizatoru komisija.
* Organizators, kas sevis rīkotās sacensības LRF nacionālajā kalendārā iekļauj pirmo reizi,
var izvēlēties kategoriju, kas nav augstāka kā 2. kategorija.
* Šosejas riteņbraukšanas sacensību organizatoru sacensības, kas atbilst 1. un 2.
kategorijas statusam, automātiski tiek iekļautas Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā
ieskaitē.
* MTB riteņbraukšanas sacensību organizatoru sacensības, kas atbilst 1. un 2.
kategorijas statusam, automātiski tiek iekļautas Latvijas MTB kausa ranga vērtējumā.
* Gadījumos, kad konkrētās trases apvidū nav iespējams racionāli veidot distances atbilstoši
sacensību kategorijai noteiktajam minimālajam slieksnim, ir pieļaujama īsāka distance,
nepārkāpjot 15 procentu nobīdi no definētās konkrētās sacensību kategorijas distances
garuma.
* Naudas balvas piešķiramas absolūtajos vērtējumos nevis atsevišķās vecuma grupās.
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* Sacensību seriālos ar vairākiem posmiem naudas balvas atbilstoši kategorijai ir piešķiramas
katrā posmā.
* Organizators patur tiesības neizsniegt naudas balvas godalgas izcīnījušajiem sportistiem bez
nacionālo riteņbraukšanas federāciju izsniegtajām UCI licencēm.
1. kategorijas sacensībās absolūtajā vērtējumā naudas balvas var aizstātas ar balvām, ja
sacensībās piedalās mazāk nekā 6 (seši) dalībnieki, kuras var pretendēt uz naudas balvu.
3. Organizatoru iemaksas Latvijas riteņbraukšanas jaunatnes fondā:
3.1. Sacensību organizatoram, kurš savas sacensības reģistrē Latvijas Nacionālajā
kalendārā un no dalībniekiem veic dalības maksu ieņēmumus, ir pienākums par katru
unikālo dalībnieku savās sacensībās pārskaitīt 1 EUR uz Latvijas Riteņbraukšanas
federācijas koordinēto Latvijas jaunatnes riteņbraukšanas fondu jauno un talantīgo
sportistu dalībai starptautiskajās sacensībās un treniņnometnēs.
3.1.1. Organizators ne vēlāk kā divas darba dienas pēc sacensībām uz LRF
oficiālo e-pasta adresi: federacija@lrf.lv nosūta savu sacensību
dalībnieku faktisko starta sarakstu.
3.1.2. LRF uz iesniegtā starta saraksta saņemšanu sagatavo un nosūta
organizatoram sagatavotu rēķinu.
3.1.3. Organizators rēķinu apmaksā ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc tā
saņemšanas.
3.2. LRF ir pienākums informēt katru organizatoru par saņemtā finansējuma izlietojumu
2021. un 2022. gada sezonās.
4. Sacensību norise un saskaņošana:
4.1. LRF nacionālajā sacensību kalendārā iekļautās sacensības tiek organizētas respektējot
Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības noteikumus.
4.2. Organizatoram, rīkojot sacensības, ir jāievēro Publisku izklaides un svētku pasākumu
drošības likums.
4.3. Organizators uzņemas pilnu atbildību par savu sacensību organizēšanu.
4.4. Organizators savu sacensību nolikumā iekļauj punktus, kas nav pretrunā ar izvēlētās
kategorijas nosacījumiem.
4.5. Organizators pilnā apmērā ievēro saistību izpildi pret saviem sacensību dalībniekiem par
apbalvošanu, atbilstoši sacensību nolikumam, kā arī pret visiem noteikumiem, atbilstoši
sacensībām piešķirtajai kategorijai.
4.5.1. Organizators, kurš rīko sacensību seriālu vairākos posmos, visas saistības pret
saviem dalībniekiem par apbalvošanu, atbilstoši sacensību nolikumam, izpilda
līdz nākamā posma sākumam.
4.5.2. Organizatoram, kurš rīko sacensību seriālu vairākos posmos, visas saistības pret
saviem dalībniekiem par apbalvošanu, atbilstoši sacensību nolikumam, par
noslēdzošo posmu ir jāizpilda ne vēlāk kā 30 dienas pēc tā norises.
4.5.3. Organizators, kurš tekošā gada laikā, rīko vienas sacensības, visas saistības pret
saviem dalībniekiem par apbalvošanu, atbilstoši sacensību nolikumam, izpilda
30 dienu laikā pēc sacensību beigām.
4.6. Organizatoram (organizācijai) ne vēlāk kā 30 dienas pirms sacensību sākuma ir
jāiegādājas LRF izdota sacensību organizatora licence.
4.7. Organizators nodrošina sacensības ar tiesnešu kolēģiju atbilstoši savai sacensību
kategorijai un sacensību organizēšanas kritērijiem. LRF nodrošina licencēto tiesnešu
sarakstu, ar piešķirtajām kategorijām LRF mājaslapā – sadaļā organizatoriem.
4.8. Nepieciešamo tiesnešu skaitu organizators saskaņo ar galveno tiesnesi.

4.9. Sacensībās piedalās dalībnieki atbilstoši sacensību organizatora izstrādātājam sacensību
nolikumam.
4.10. Protestus un pretenzijas izskata sacensību tiesnesis un organizators. Apelāciju
izskatīšana ir LRF tiesnešu kolēģijas kompetencē atbilstoši UCI noteikumiem.
5. Nolikumu, Rezultātu un atskaišu publicēšana:
5.1. Ne vēlāk kā 10 dienas pirms sacensību sākuma sacensību organizators nosūta LRF
sacensību oficiālo nolikumu vai elektronisko linku uz to. Elektroniskā pasta adrese:
federacija@lrf.lv.
5.2. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc sacensību norises beigām, sacensību galvenais
tiesnesis vai organizators nosūta LRF oficiālo rezultātu protokolu vai elektronisko linku
uz rezultātiem. Elektroniskā pasta adrese: federacija@lrf.lv.
5.3. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienu laikā pēc sacensību norises beigām, sacensību galvenais
tiesnesis nosūta LRF sevis parakstītu tiesneša atskaiti, pēc noteiktās LRF atskaites
formas, kas pieejama mājaslapā lrf.lv – sadaļā tiesnešiem.
5.4. LRF organizatoru rīkoto sacensību oficiālos nolikumus un rezultātus protokolu publicē
LRF mājas lapā – sadaļā sacensības.
6. Diskvalifikācija no LRF kalendārā esošajām sacensībām:
6.1. LRF Licencētais sportists saņem diskvalifikāciju no visām LRF kalendārā esošajām
sacensībām un to distancēm, ja ir saņemts parakstīts LRF tiesnešu kolēģijas lēmums, kas
balstīts uz UCI noteikumu punktu pārkāpumu/iem, kas paredz diskvalifikācijas
piešķiršanu.
6.2. Sportists zaudē LRF licences statusu un saņem diskvalifikāciju no visām LRF kalendārā
esošajām sacensībām un to distancēm, ja ir pārkārti Latvijas Antidopinga aģentūras
noteikumi.
6.3 Diskvalifikācijas termiņam no visām LRF kalendārā iekļautajām sacensībām ir jābūt tādā
pat apmērā, kā ir norādīts LRF tiesnešu kolēģijas lēmumā vai Latvijas Antidopinga
aģentūras lēmumā.
6.4. LRF ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc LRF tiesnešu kolēģijas vai Latvijas Antidopinga
aģentūras lēmuma par diskvalifikācijas piešķiršanu informē organizatorus par piešķirto
diskvalifikāciju, pievienojot arī lēmumu.
6.5. LRF nekavējoties informē organizatorus, ja ir radušās izmaiņas tiesnešu kolēģijas vai
Latvijas Antidopinga aģentūras lēmumā pēc apelācijas izskatīšanas.
6.6. Sacensību dalībnieks, kurš ir saņēmis naudas sodu par UCI vai sacensību organizatoru
noteikumu pārkāpumu, soda apmaksu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc soda saņemšanas
brīža.
7. Sacensību dalības un tehnisko noteikumu jaunatnes vecuma sportistiem ievērošana:
LRF kalendārā esošo sacensību organizatoriem un galvenajiem tiesnešiem, veidojot sacensību
nolikumus, ir jārespektē LRF šosejas un MTB treneru padomes apstiprinātie sacensību
dalības un tehniskie noteikumi jaunatnes vecuma sportistiem.
8. Par LRF sacensību organizēšanas noteikumu neievērošanu:
8.1. Neizpildot LRF šosejas un MTB sacensību organizēšanas noteikumu, 4.4., 4.5. 4.5.1.,
4.5.2., 4.5.3. 4.6, 4.7., 5.1., 5.2. punktus, konkrēto sacensību organizatora rīkotās
sacensības tekošajā gadā tiek pārceltas uz 3. kategoriju, kā arī organizatoram tiek liegta
iespēja ievietot savas sacensības nākamā un turpmāko gadu LRF nacionālajā sacensību
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kalendārā, kamēr nav veikta augstāk minētajos punktos norādīto nosacījumu pilnīga
izpilde.
8.2. Neizpildot LRF šosejas un MTB sacensību organizēšanas noteikumu 2.2, 5.2 punktus,
organizatora rīkotās sacensības tiek pārceltas uz 3. kategoriju, tādējādi sportisti tajās
nevarēs saņemt ranga punktus.
8.3. Neizpildot Latvijas Riteņbraukšanas federācijas šosejas un MTB sacensību noteikumu
6.1., 6.2. punktus, organizatora rīkotās sacensības tiek izņemtas no LRF kalendāra.
8.4. Sacensību organizatoru rīkotajās sacensībās, kas nav reģistrētas LRF nacionālajā
kalendārā, nedrīkst startēt LRF licencētie elites, U23 un jaunatnes grupu sportisti.
9. Federācija apņemas:
9.1. Sniegt organizatoriem visu nepieciešamo skaidrojumu par sacensību organizēšanas
noteikumiem.
9.2. Dot ieteikumus organizatoriem par sacensību kvalitātes un drošības pasākumu celšanu.
9.3. Sniegt organizatoriem atbalsta vai apstiprinājuma vēstules pašvaldību finansējuma
apguvei.
9.4. Sniegt organizatoriem informatīvo atbalstu, publicējot organizatora sagatavoto
informāciju LRF mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Palīdzēt organizatoram izveidot
veiksmīgas mediju attiecības ar Latvijas vadošajiem valsts un reģionālā mēroga medijiem.

