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

APSTIPRINU:___________
Rīgas Riteņbraukšanas skolas direktors
Vitālijs Poļakovs

NOLIKUMS
Rīgā
08.09.2022.

SPSRI-22-3-nos

Rīgas Riteņbraukšanas skolas sezonas noslēguma sacensības riteņbraukšanā
individuālajā braucienā

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1.

Sacensības tiek organizētas ar mērķi attīstīt un popularizēt riteņbraukšanas sporta veidu un
piesaistīt jaunatni aktīvām sporta nodarbībām.

1.2.

Sacensību uzdevums noteikt labākos riteņbraucējus savās vecuma grupās.
2. SACENSĪBU VADĪBA

2.1.

Sacensības organizē Rīgas Riteņbraukšanas skola (turpmāk - RRS).

2.2.

Sacensības tiesā Rīgas Riteņbraukšanas skolas apstiprinātā tiesnešu kolēģija.
3. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS

3.1.

Sacensības notiek 2022. gada 02.oktobrī (svētdienā), Rīgā, Biķernieku KSB, S.Eizenšteina
iela 18.
10:00-10:45 Numuru izsniegšana
10:45 Komandu pārstāvju sanāksme
11:00 Sacensību sākums.

3.2.

Starta protokols tiks publicēts Rīgas Riteņbraukšanas skolas mājas lapā (www.veloskola.lv)
29.09.2022.
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4.

SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN DISTANCES

4.1.
Vecuma grupa

Dzimšanas
gadi

Vecums

Disciplīna

Distances garums

Meiteņu grupa

2013.-2012.

9-10

MTB

1 aplis (5,5km)

Zēnu grupa

2013.-2012.

9-10

MTB

1 aplis (5,5km)

Meiteņu grupa

2013.-2012.

9-10

Šoseja

1 aplis (5,5km)

Zēnu grupa

2013.-2012.

9-10

Šoseja

1 aplis (5,5km)

D grupas meitenes

2011. - 2010.

11-12

Šoseja

1 aplis (5,5km)

D grupas zēni

2011. - 2010.

11-12

Šoseja

1 aplis (5,5km)

C grupas meitenes

2009. - 2008.

13-14

Šoseja

2 apļi(11km)

C grupas zēni

2009. - 2008.

13-14

Šoseja

2 apļi(11km)

B grupas jaunietes

2007. - 2006.

15-16

Šoseja

2 apļi(11km)

B grupas jaunieši

2007. - 2006.

15-16

Šoseja

2 apļi(11km)

A grupas juniores

2005.-2004.

17-18

Šoseja

2 apļi(11km)

A grupas juniori

2005.-2004.

17-18

Šoseja

2 apļi(11km)

U23 grupa

2003-2000.

Līdz 22

Šoseja

2 apļi(11km)

U23 grupa
(sievietes)

2003-2000.

Līdz 22

Šoseja

2 apļi(11km)

5. NOSACĪJUMI
5.1.

Par veselības stāvokli un sportisko sagatavotību atbildīgi paši dalībnieki;

5.2.

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību rīkošanu sedz RRS;

5.3.

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

5.4.

Sacensībās drīkst piedalīties tikai sporta skolu un sporta organizāciju audzēkņi, kuriem ir
derīga LRF licence.
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*Izņēmums audzēkņi, kuri dzimuši 2012.gadā un jaunāki ( kuriem nav licences ) drīkst
startēt uzrādot derīgu apdrošināšanas polisi vai tās kopiju;
5.5.

Atbilstoši Latvijas Riteņbraukšanas federācijas un UCI noteikumiem, sekojošām vecuma
grupam ir jāievēro šosejas velosipēda pārnesuma ierobežojumi:
5.5.1. D un C grupas zēniem/meitenēm – 6 m 40 cm;
5.5.2. B grupas jauniešiem/jaunietēm – 7 m 01 cm;
5.5.3. A grupas junioriem/juniorēm - 7 m 93 cm.

5.6.

Zēni, meitenes - 2012. un jaunāki. dz.g. sacensībās startē ar dalībniekiem sekojošu
šosejas velosipēda pārnesumu: – 6 m 40 cm;

5.7.

Dalībnieka numuram jābūt atbilstoši nostiprinātam (skatīt pielikumu nr.1), par neatbilstoši
nostiprinātu dalībnieka numuru, tiesnešu kolēģijai ir tiesības dalībnieku neiekļaut finiša
protokolā.

5.8.

Organizatori un tiesnešu kolēģija nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un
neievērošanu. Riteņbraukšanai paredzētās aizsargķiveres ir obligātas, uz aizsargķiveres
aizliegts piestiprināt jebkādus citus priekšmetus (video kameras utt.). Braucot ar
neaizsargātu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.

5.9.

Organizatori un tiesnešu kolēģija nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas
distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas. Dalībniekiem, atrodoties trasē,
jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks
diskvalificēts.

5.10.

Organizatori un tiesnešu kolēģija nav atbildīgi par dalībnieka veselības stāvokli un
iespējamām traumām sacensību laikā.

5.11.

Sacensību organizatoriem ir tiesības Nolikumā izdarīt izmaiņas (piem. Covid-19
epidemioloģiskā situācija valstī, laika apstākļi-sniegs, asfalta kvalitāte trases apļos, atcelt
sacensības), par kurām tiks paziņots atsevišķi (sekojot informācijai RRS mājas lapā:
www.veloskola.lv).
6. DALĪBNIEKU APBALVOŠANA

6.1.

Pirmo 3 vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem.
7. DALĪBNIEKU PIETEIKŠANA SACENSĪBĀM

7.1. Online reģistrācija līdz 2022.gada 28. septembrim (trešdienai) plkst. 18.00. Pēc norādītā
termiņa pieteikumi netiks pieņemti.
7.2. Online reģistrācija ir pieejama mājaslapā https://www.veloskola.lv/sacensibu-saraksti/.
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8. SANITĀRAIS PROTOKOLS
Visā sacensību norises laikā personām neveicināt drūzmēšanos sacensību sekretariātā,
saņemot dalībnieku numurus, kontaktējoties ar tiesnešiem un citu apkalpojošo personālu.
Dalība sacensībās personām ar “Covid –19”simptomiem (gan dalībniekiem, gan sacensību
organizatoriem) ir aizliegta.
Sacensību organizatoram ir tiesības atstādināt no sacensībām personu ar simptomiem un personu
vai personas, kas ar tām bijušas saskarē, ja tām ir vismaz viens no šiem simptomiem: Temperatūra,
klepus, elpas trūkums, aizlikts deguns, iekaisis kakls, hronisks nogurums, neparastas galvassāpes,
caureja/ vemšana.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību
organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai pieteikuma veidlapā ir
nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, izvēlēto distanci/veidu un
komandu. 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 dalībnieks, 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.
Sagatavoja: Skadmanis, 08.09.2022.
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