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Rīgas Riteņbraukšanas skolas 2018.gada
šosejas, MTB un BMX rangu nolikums

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiks organizēts Rīgas Riteņbraukšanas skolas
2018.gada ranga nolikums riteņbraukšanā šosejā, MTB (kalnu riteņbraukšanā) un BMX
riteņbraukšanas disciplīnā.
2. Nolikuma mērķis noteikt Rīgas Riteņbraukšanas skolas labākos riteņbraucējus un
riteņbraucējas (skolas audzēkņus) šosejas, MTB un BMX disciplīnās.
3. Ranga vērtēšanas aprēķinu tabulas un sacensības, kuras tiek vērtētas skatīt pielikumā.
(velomaratonos tiek vērtēta tikai sporta distance, kur tiek vērtēts atsevišķi pa grupām).
4. Šosejas ranga vērtēšanā no sacensību protokola vērtē tikai savstarpēji RRS audzēkņus
(piemēram, ja RRS audzēknis pēc protokola ir 10.vietā, bet starp RRS audzēkņiem
1.vietā, tad punktus piešķir kā pirmajai vietai) izņemot starptautiskās sacensības.
5. Par katru riteņbraukšanas vecuma grupām un disciplīnām atbild sekojoši skolas
darbinieki un pedagogi/treneri:
5.1. RRS sporta instruktors Kristaps Skadmanis atbild par sekojošu grupu un disciplīnu rangu
uzskaiti:
a) riteņbraukšanā šosejā „D” gr. 2007.-2006.g.dz. [11 – 12 gadus veci] zēni;meitenes;
b) riteņbraukšanā šosejā „C” gr. 2005.-2004.g.dz. [13 – 14 gadus veci] zēni;meitenes;
c) riteņbraukšanā šosejā „B” gr. 2003.-2002.g.dz.[15–16 gadus veci] jaunieši;jaunietes
d) riteņbraukšanā šosejā „A” gr. 2001.-2000.g.dz. [17–18 gadus veci] juniori;juniores;;
5.2. RRS treneris – pedagogs Toms Flaksis atbild par sekojošu grupu un disciplīnu rangu
uzskaiti:
a) riteņbraukšanā šosejā „U-23” grupa;
b) riteņbraukšanā šosejā „Elite” grupa.

5.3. RRS treneris – pedagogs Normunds Noreiko atbild par sekojošu grupu un disciplīnu
rangu uzskaiti :
a) riteņbraukšanā MTB „C” gr. 2005.-2004.g.dz. [13–14 gadus veci] zēni;meitenes;
b) riteņbraukšanā MTB „B” gr. 2003.-2002.g.dz. [15–16 gadus veci] jaunieši;jaunietes
c) riteņbraukšanā MTB „A” gr. 2001.-2000.g.dz. [17 –18 gadus veci] juniori;juniores;

5.4. RRS treneris – pedagogs Jānis Lapsiņš atbild par visām BMX disciplīnu un grupu rangu
uzskaiti.
6. Rīgas Riteņbraukšanas skolas ranga tabulas ar norādītām vietām un punktiem
publicējamas skolas mājas lapā katra mēneša 25.-26. datumos, laikā no 2018.gada
25.maija līdz 2019.gada 25.janvārim.
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