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Rīgas kauss daudzdienu velobraucienā jauniešiem 2019
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1.

Attīstīt un popularizēt riteņbraukšanas sporta veidu, piesaistīt jaunatni aktīvām sporta
nodarbībām un veicināt saturiski - sportisku brīvā laika pavadīšanu jauniešu vidū.
Noskaidrot labākos šosejas riteņbraucējus jauniešu grupā.
2. VIETA UN LAIKS

2.1.
2.2.
2.3.

Sacensības notiek no 2019. gada 24.jūlija līdz 26.jūlijam, Rīgas sporta bāzēs un Siguldā.
Iebraukšanas diena 2019.gada 23.jūlijā.
Mandātu komisija 2019.gada 24.jūlijā no plkst. 8:30 līdz 9:00, Biķernieku KSB
(S.Eizenšteina 16, Rīgā).
Par sacensību sīkāku norisi informācija mājas lapā: www.veloskola.lv.
3. VADĪBA

3.1.

Sacensības organizē Rīgas Riteņbraukšanas skola. Sacensības notiek saskaņā ar SRS
sacensību noteikumiem.
4. DALĪBNIEKI

4.1.

Sacensībās piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas un citu nacionālo federāciju
licencēti riteņbraucēji – jaunieši 2003./ 2004.g.dz. un zēni 2005.g.dz..
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4.2.
4.3
4.4

Lai popularizētu riteņbraukšanas sporta veidu sacensībās atļauts piedalīties juniorēm
2001./2002.g.dz.
Komandas sastāvā – 5 dalībnieki un 2 apkalpojošais personāls (treneris un mehāniķis).
Pārējie dalībnieki, t.sk. juniores startē individuāli.
Atļautais pārnesums dalībniekiem jauniešiem 7,01 m., zēni/juniores brauc ar savas grupas
pārnesumiem.

5. PROGRAMMA
5.1.

Pārstāvju sanāksme 2019.gada 24.jūlijā plkst. 9.00 Biķernieku KSB (S.Eizenšteina 16,
Rīgā).
24.07.2019.

plkst.10:00 PROLOGS Biķernieku KSB (S.Eizenšteina 16, Rīgā), 3,6 km
(1 aplis); Starta kārtība, tiks publicēta RRS mājas lapā: www.veloskola.lv 23.07.2019.;

24.07.2019.

plkst.16:00 I. ETAPS (70,8) km grupas brauciens (12 apļi x 5,9 km),
Biķernieku KSB. Starpfinišs 6.aplī.

25.07.2019.

plkst.10:00 II. ETAPS 49 km grupas brauciens (35 apļi x.1,4 km), Fischer
slēpošanas centrā (Puķu iela 4, Sigulda), Pirmais starpfinišs 15. aplī. Otrais
starpfinišs 30. aplī.

25.07.2019.

plkst.16:00 III. ETAPS 1,7 km kalnā brauciens (grupas brauciens), starts
netālu no Siguldas piedzīvojuma parka Tarzāns, finišs Siguldas bobslejakamaniņu trases augšā.

26.07.2019.

plkst.10:30 IV. ETAPS 800 m kalnā brauciens (individuālais brauciens).
starts Krimuldas un Turaidas ielas krustojumā, finišs Krimuldas serpentīna
ceļa augšā.
6. VĒRTĒŠANA.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Komandu vērtējumā katrā etapā vērtē 3 labāko dalībnieku laika summu.
Kopvērtējumā individuāli uzvar dalībnieks, kuram mazāka prologa un visu etapu laika
summa.
Komandu kopvērtējumā uzvar komanda, kurai mazāka visu etapu laika summa;
Prēmijas sekundes finišā un starpfinišos tiek vērtētas individuālajā vērtējumā;
Aktīvākā riteņbraucēja nosaukumu izcīna dalībnieks, kuram lielāka punktu summa;
Prologa un IV. etapa sacensībās dalībnieks startē ar 1 min. intervālu. Dalībniekam, kurš
cietis nelaimes gadījumā (divriteņa defekts) un nav spējīgs pabeigt distanci, tiek piešķirts
pēdējā braucēja finiša laiks ( UCI 2.6.006./4. );
Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds laiks individuālajā vērtējumā, tad tiek
ņemts vērā prologa laiks. Ja rezultāts vēl ir vienāds, tad stājas spēkā vietu sadalījums etapā
( UCI 2.6.015.; 2.6.017. );
Labākais dalībnieks individuālajā vērtējumā pēc katra etapa brauc ar līdera dzelteno
velokreklu.
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6.9.

Katra etapa atpalikušo dalībnieka laika limitu nosaka sacensību organizatoru/ tiesnešu
kolēģija.
6.10. Katra komanda var izmantot tikai vienu pavadošo tehniskās palīdzības transporta līdzekli (
UCI 2.6.033. ).
6.11. Tehniskās palīdzības transporta secību etapos nosaka pēc katras komandas labākā (pirmā)
dalībnieka rezultāta individuālajā laika klasifikācijā ( UCI 2.6.034. ).
6.12. Bonifikācijas un aktivitātes punkti individuālajā vērtējumā:
Finišā
1. vieta - 10 sek. 5 punkti
2. vieta - 8 sek. 4 punkti
3. vieta - 5 sek. 3 punkti
4. vieta - 3 sek. 2 punkti
5. vieta - 1 sek. 1 punkts
Starpfinišā: 1. vieta - 3 sek. 3 punkti
2. vieta - 2 sek. 2 punkti
3. vieta - 1 sek. 1 punkts
6.13. Labākais aktīvākais braucējs starpfinišā un finišā, brauc ar zaļas krāsas velokreklu.
6.14. Meitenēm līdere pēc prologa un katra etapa, brauc ar rozā krāsas velokreklu.
6.15. Labākais jaunākais braucējs pēc prologa un katra etapa, brauc ar baltās krāsas velokreklu.
6.16. Kalnu karaļa titulu kopvērtējumā nosaka pēc punktiem (1.v-1 punkts, 2.v-2 punkti, 3.v-3
punkti utt) III. un IV. etapa kopvērtējumā. Ja vienāda punktu summa, tad vērtē kuram labākais
rezultāts IV. etapā.

7. NOSACĪJUMI
7.1.
7.2.
7.3.

Prologā nedrīkst izmantot individuālā brauciena inventāru (diska riteņi, guļošā stūre ( UCI
1.3.031);
Par veselības stāvokli un sportisko sagatavotību atbildīgi paši dalībnieki, komandu
pārstāvji;
Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai
dalībnieks;
8. APBALVOŠANA

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Komandu vērtējumā - pirmo trīs vietu (1.-3.v.) ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar
kausiem, medaļām un diplomiem;
Individuālajā vērtējumā 1. - 3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem, 4.6.vietu ieguvēji ar diplomiem;
Atsevišķu posmu 1.vietas ieguvēju apbalvo ar mazo kausu un diplomu
Labākās trīs riteņbraucējas kopvērtējumā tiks apbalvotas ar speciālbalvām un diplomiem.
Labākais jaunākais riteņbraucēji kopvērtējumā tiks apbalvoti ar speciālbalvu un diplomu.
Aktīvākais braucējs kopvērtējumā tiks apbalvots ar speciālbalvu un diplomu.
Kalnu karalis kopvērtējumā tiks apbalvots ar apeciālbalvu un diplomu.
Sacensību noslēguma apbalvošana – Siguldā, Krimuldas muižā, 2019.gada 26.jūlijā, plkst.
12:30. GPS – 57.1671269, 24.8278491.
9. PIETEIKUMI

9.1.
9.2.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.g. 19. jūlijam ( piektdienai ) plkst. 12:00.
Pieteikuma forma ir pieejama mājaslapā www.veloskola.lv sacensību sadaļā. Elektronisko
pieteikumu nosūtīt uz sekojošu e-pastu sporta.instruktors@inbox.lv, Jūs saņemsiet
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atbildes vēstuli ar apstiprinājumu, ka pieteikums ir pieņemts vai arī ar piezīmēm, kas
nepieciešams precizēt.
10. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību
organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt
dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus, telefona numuru, e-pastu un izvēlēto
distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā. Publiski redzamajā starta sarakstā un
rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs,
komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē
sacensību organizators uz e-pastu rrsk@riga.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos
dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no
jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem. Sacensību dalībnieki, piesakoties
sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību
organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.veloskola.lv, Latvijas
medijos un sociālajos portālos. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek
iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām
sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma
nezināšanu un neievērošanu. Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz
aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jebkādus cietus priekšmetus (video kameras utt.). Braucot ar
neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts. Sacensību organizatori nekādā
mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru
piekrišanas. Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi. Sacensību
organizatori nav atbildīgi par dalībnieku veselības stāvokli un iespējamām traumām sacensību
laikā. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.

Ja nepieciešama palīdzība iekārtoties naktsmītnēs, lūdzu pieteikties
Riteņbraukšanas skolas struktūrvienības vadītāja vecākā trenera – Vitālija Smirnova
e-pasts: vitalijsmirnov@gmail.com; mob.tālr. + 371 29556666.

pie

Rīgas

Sacensību organizatoriem ir tiesības Nolikumā izdarīt izmaiņas ( laika apstākļu, trases
saīsināšana vai pagarināšana, asfalta kvalitāte trases apļos, etapu izmaiņas kārtību un vietu.),
sīkākai informācijai tiks publicēts sacensību reglaments, par kuru tiks paziņots atsevišķi
( sekojot info RRS mājas lapā : www.veloskola.lv ).

Sagatavoja: K.Skadmanis
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