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Rīgas kauss daudzdienu velobraucienā jauniešiem 2021

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1.

Popularizēt riteņbraukšanas sporta veidu, piesaistīt jaunatni aktīvām sporta nodarbībām.
Noskaidrot labākos šosejas riteņbraucējus jauniešu grupā.
2. VIETA UN LAIKS

2.1.

Sacensības notiek no 2021. gada 27.jūlija līdz 28.jūlijam, Rīgā (Biķernieku sporta bāzē) un
Siguldā. Iebraukšanas diena 2021.gada 26.jūlijā.

2.2.

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. Tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai.
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4. DALĪBNIEKI
4.1.

Sacensībās piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas un citu nacionālo federāciju
licencēti riteņbraucēji – jaunieši 2005./ 2006.g.dz. un zēni 2007.g.dz..

4.2.

Lai popularizētu riteņbraukšanas sporta veidu sacensībās atļauts piedalīties juniorēm
2003./2004.g.dz.

4.3

Komandas sastāvā – 5 dalībnieki(minimālais skaits 3 dalībnieki) un 2 apkalpojošais
personāls (treneris un mehāniķis). Pārējie dalībnieki, t.sk. juniores startē individuāli.

4.4

Atļautais zobratu pārnesums dalībniekiem jauniešiem 7,01 m., zēni/juniores brauc ar savas
grupas pārnesumiem.
5. SACENSĪBU PROGRAMMA

5.1.

Mandātu komisija 2021.gada 27.jūlijā no plkst. 08:30 līdz 09:15, Biķernieku KSB
(S.Eizenšteina 16, Rīgā).

5.2.

Pārstāvju sanāksme 2021.gada 27.jūlijā plkst. 09.30 Biķernieku KSB (S.Eizenšteina 16,
Rīgā).
27.07.2021.

plkst.10:00 I etaps 11 km individuālais brauciens (2 apļi x 5,5 km),
Biķernieku KSB (S.Eizenšteina 16, Rīgā).

27.07.2021.

plkst.14:30 II etaps 82,5 km grupas brauciens (15 apļi x 5.5 km) Biķernieku
KSB (S.Eizenšteina 16, Rīgā), pirmais starpfinišs 6. aplī, otrais starpfinišs
12. aplī.

28.07.2021.

plkst.10:00 III etaps 66 km grupas brauciens (12 apļi x 5.5 km) Biķernieku
KSB (S.Eizenšteina 16, Rīgā), pirmais starpfinišs 6. aplī, otrais starpfinišs
12. aplī.

28.07.2021.

plkst.17:00 IV etaps 1 km kalnā brauciens (individuālais brauciens), starts
Siguldas bobsleja-kamaniņu trases lejā, finišs Siguldas bobsleja-kamaniņu
trases augšā.
6. VĒRTĒŠANA.

6.1.

Komandu vērtējumā katrā etapā vērtē 3 labāko dalībnieku laika summu.

6.2.

Kopvērtējumā individuāli uzvar dalībnieks, kuram mazāka visu etapu laika summa.

6.3.

Komandu kopvērtējumā uzvar komanda, kurai mazāka visu etapu laika summa.

6.4.

Prēmijas sekundes finišā un starpfinišos tiek vērtētas individuālajā vērtējumā.

6.5.

Aktīvākā riteņbraucēja nosaukumu izcīna dalībnieks, kuram lielāka punktu summa. Ja
punktu summa vienāda, tad aktīvākais, kuram augstāka vieta individuālajā vērtējumā.

6.6.

I un IV etapā dalībnieks startē ar 1 min. intervālu. Dalībniekam, kurš cietis nelaimes
gadījumā (divriteņa defekts, kritiens) un nav spējīgs pabeigt distanci, tiek piešķirts
sliktākais finiša laiks.
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6.7.

Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds laiks individuālajā kopvērtējumā, tad
augstāka vieta sportistam, kam augstāka vieta individuālajā braucienā..

6.8.

Katra etapa atpalikušo dalībnieka laika limitu nosaka sacensību organizatoru/ tiesnešu
kolēģija.

6.9.

Katra komanda var izmantot tikai vienu pavadošo tehniskās palīdzības transporta līdzekli.

6.10.

Tehniskās palīdzības transporta secību etapos nosaka pēc katras komandas labākā (pirmā)
dalībnieka rezultāta individuālajā laika klasifikācijā.

6.11.

Bonifikācijas un aktivitātes punkti individuālajā vērtējumā (I un IV etapā bonifikācijas
netiek piešķirtas):
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
6.12. Sacensību Līderis brauc ar līdera dzelteno velokreklu.
6.13.

Aktīvākais braucējs brauc ar zaļas krāsas velokreklu.

6.14.

Meitenēm līdere brauc ar rozā krāsas velokreklu.

6.15.

Labākais jaunākais braucējs brauc ar baltās krāsas velokreklu.
7. NOSACĪJUMI

7.1.

Par veselības stāvokli un sportisko sagatavotību atbildīgi paši dalībnieki, komandu
pārstāvji.

7.2.

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

7.3.

Ja dalībniekam tehnisks defekts, tad dalībniekam jāpārvietojas ceļa labajā pusē un jāpaceļ
roka.
8. APBALVOŠANA

8.1.

Etapu 1.vietas ieguvēju apbalvo ar balvu.

8.2.

Labākās trīs riteņbraucējas kopvērtējumā tiks apbalvotas ar kausiem un diplomiem.

8.3.

Labākais jaunākais riteņbraucējs kopvērtējumā tiks apbalvots ar kausu un diplomu.

8.4.

Aktīvākais riteņbraucējs kopvērtējumā tiks apbalvots ar kausu un diplomu.

8.5.

Individuālajā kopvērtējumā 1. - 3.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem un diplomiem.
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8.6.

Komandu kopvērtējumā - 1. - 3.vietu ieguvējas komandas tiks apbalvotas ar kausiem,
medaļām un diplomiem.

8.7.

Sacensību noslēguma apbalvošana – Siguldas bobsleja-kamaniņu trasē,
28.jūlijā, aptuvenais laiks - 19:00.

2021.gada

9. PIETEIKUMI
9.1.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2021.g. 23. jūlijam ( piektdienai ) plkst. 12:00.

9.2.

Pieteikuma forma ir pieejama mājaslapā www.veloskola.lv sacensību sadaļā. Elektronisko
pieteikumu nosūtīt uz sekojošu e-pastu kskadmanis@edu.riga.lv, Jūs saņemsiet atbildes
vēstuli ar apstiprinājumu, ka pieteikums ir pieņemts vai arī ar piezīmēm, kas nepieciešams
precizēt.
10. SANITĀRAIS PROTOKOLS

Visā sacensību norises laikā starp personām ir jāievēro vismaz 2 metru distancēšanās un
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.
11. 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, licences numuru 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.
Ja nepieciešama palīdzība iekārtoties naktsmītnēs, lūdzu pieteikties pie Rīgas
Riteņbraukšanas skolas struktūrvienības vadītāja vecākā trenera – Vitālija Smirnova
e-pasts: vitalijsmirnov@gmail.com; mob.tālr. + 371 29556666.
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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