RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLA
Grīvas iela 28, Rīga, LV-1055,
Tālrunis 67473810, fakss 67473809, e-pasts: rrsk@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā
01.03.2019.

SPSRI-19-1-nos

Rīgas pilsētas atklātās sacensības šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā
sezonas atklāšanas nolikums

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1.

Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisināsies Rīgas Riteņbraukšanas skolas 2019.gada
sezonas atklāšanas atklātās meistarsacīkstes šosejas riteņbraukšanā.

1.2.

Sacensības tiek organizētas ar mērķi attīstīt un popularizēt riteņbraukšanas sporta veidu,
piesaistīt jaunatni aktīvām sporta nodarbībām un veicināt saturiski - sportisku brīvā laika
pavadīšanu jauniešu vidū.

1.3.

Sacensību uzdevums noskaidrot labākos Rīgas riteņbraucējus sezonas sākumā.

1.4.

Sacensību uzdevums ir saglabāt un pilnveidot jaunatnes riteņbraukšanas sacensību tradīcijas
Rīgas pilsētā.

1.5.

Sacensības organizē Rīgas Riteņbraukšanas skola ( turpmāk – Organizators )
2. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS

2.1.

Sacensības notiek 2019. gada 06.aprīlī (sestdienā), Rīgā, Biķernieku KSB, S.Eizenšteina iela
18. Licenču, apdrošināšanu pārbaude un numuru izsniegšana no 11:10. Komandu pārstāvju
sanāksme plkst. 11:30. Sacensību sākums 12:00.

2.2.

Par sacensību sīkāku norisi informācija mājas lapā: www.veloskola.lv.
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3. SACENSĪBU VADĪBA
3.1.

Sacensības organizē Rīgas Riteņbraukšanas skola. Atbildīgais par sacensību organizāciju un
norisi pamatdarbības struktūrvienības vadītājs Vitālijs Smirnovs un atbildīgais par sacensību
saimniecisko procesu RRS direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Pēteris
Griķītis.

3.2.

Sacensību galvenais tiesnesis Didzis Apinis (LRF TK nac. 2.kat.)

3.3.

Sacensību galvenais sekretārs Kristaps Skadmanis.

3.4.

Atbildīgie par medicīnisko palīdzību Jeļena Kulago un Alisa Vētra.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Ar MTB divriteņiem individuālajā braucienā:


zēni, meitenes - 2009. un jaunāki. dz.g. - 1 aplis(5,9 km);



zēni, meitenes - 2007.-2008. dz.g. „D” grupa - 1 aplis(5,9 km);



zēni, meitenes - 2005.-2006. dz.g. „C” grupa - 1 aplis(5,9 km);

4.2. Ar sporta divriteņiem individuālajā braucienā:


zēni, meitenes - 2009. un jaunāki. dz.g. - 1 aplis(5,9 km);



zēni, meitenes - 2007. - 2008. dz.g. „D” grupa - 1 aplis(5,9 km);



zēni, meitenes - 2005. - 2006. dz.g. „C” grupa - 2 apļi(11,8 km);



jaunieši, jaunietes - 2003. - 2004. dz.g. „ B” grupa - 2 apļi(11,8 km);



juniori, juniores - 2001. - 2002. dz.g. „A” grupa - 2 apļi(11,8 km);



U-23/Elites grupa - 2 apļi(11,8 km).

*Dalībnieks drīkst startēt tikai vienā disciplīnā (ar MTB divriteni vai šosejas sporta divriteni).
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5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1.

Sacensību sākums pulksteņu iedarbināšana 12:00.

5.2.

Starta kārtība ar intervālu 1 min. tiks publicēta RRS mājas lapā 05.04.2019.g.

6. NOSACĪJUMI
6.1.

Dalībniekiem atļauts piedalīties ar jebkāda veida un izskata aizsargķiverēm, kuras atbilst
UCI noteikumiem. Uz ķiverēm nedrīkst atrasties video kameras.

6.2.

Par veselības stāvokli un sportisko sagatavotību atbildīgi paši dalībnieki,

6.3.

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību rīkošanu sedz RRS,

6.4.

Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai
dalībnieks,

6.5.

Komandas treneris vai individuālais starta pieteicējs dalībnieku numurus starta vietā saņem
no plkst. 11:10 uzrādot derīgu LRF 2019 gada trenera un audzēkņu licenci. Izņēmums
2009.gadā dzimušie un jaunāki, un D grupas (kuriem nav licences) audzēkņi drīkst startēt
tikai iesniedzot vēcāku aizpildītu iesniegumu un derīgu apdrošināšanas polisi (vai tās
kopiju).

6.6.

Pamatojoties uz Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 24.02.2017. lēmumu, šo
sacensību dalībniekiem nosacīti sekojoši pārnesumi sporta divriteņiem:
6.8.1. Zēniem, meitenēm „D”, „C” – 6 m 40 cm;
6.8.2. Jauniešiem, jaunietēm „B” - 7 m 01 cm;
6.8.3. Junioriem, juniorēm „A” gr. - 7 m 93 cm.

6.7.

zēni, meitenes - 2009. un jaunāki. dz.g. sacensībās startē ar dalībniekiem sekojošu
pārnesumu sporta divriteņiem: – 6 m 40 cm;

6.8.

Ja audzēknis (-ne ), kurš sevi būs pieteicis sacensībām un nebūs savlaicīgi paziņojis par savu
neierašanos, no trenera tiks pieprasīts rakstisks paskaidrojums par audzēkņa neierašanos.

6.9.

Par novēlotu pieteikšanos, pēc nosacītā laika termiņa, pieteiktie dalībnieki startē „ārpus
konkursa” grupā.

6.10.

Sacensību organizatoriem ir tiesības Nolikumā izdarīt izmaiņas (piem. laika apstākļi-sniegs,
asfalta kvalitāte trases apļos, atcelt sacensības), par kurām tiks paziņots atsevišķi (sekojot
informācijai RRS mājas lapā: www.veloskola.lv).
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7. DALĪBNIEKU APBALVOŠANA
7.1.

Zēnu, meiteņu, jauniešu, jaunietes, junioru, juniores un U-23/Elites vecuma grupās pirmo 3
vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un balvām; ja dalībnieku skaits ir 4 un mazāk, tad
apbalvo tikai 1.vietas ieguvēju ar diplomu un balvu - dalībnieku katrā vecuma grupā.

8. DALĪBNIEKU PIETEIKŠANA SACENSĪBĀM
8.1. Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 02. aprīlim (otrdienai) plkst. 12.00.
8.2. Pieteikuma forma ir pieejama mājaslapā www.veloskola.lv sacensību sadaļā. Sagatavoto
elektronisko pieteikumu ar atzīmēm par MTB un šosejā pieteiktajiem dalībniekiem nosūtīt uz
e-pastu: sporta.instruktors@inbox.lv.
8.3. Jūs saņemsiet atbildes vēstuli ar apstiprinājumu, ka pieteikums ir pieņemts vai arī ar
piezīmēm, ko nepieciešams precizēt.

Direktors

______________________ N.Kalašņikovs

Sagatavoja: Skadmanis, 01.03.2019.
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