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Riteņbraukšanas sporta kluba      Dobeles novada kultūras 

“Tandēms” valdes priekšsēdētājs     un sporta pārvaldes vadītāja 

 

NOLIKUMS 

 SACENSĪBU SERIĀLAM RITEŅBRAUKŠANĀ  

„DOBELES DZIRNAVNIEKA KAUSS” 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1.Popularizēt riteņbraukšanas sportu amatieru un veterānu grupām. 

 

1.2.Noteikt labākos  riteņbraucējus visās vecuma grupās seriāla ietvaros. 

 

2. Sacensību vadība 

2.1. Sacensības organizē Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms” sadarbībā ar 

Dobeles novada kultūras un sporta pārvaldi, Dobeles sporta skolu un Latvijas 

riteņbraukšanas federāciju. 

 

2.2.Tiešā sacensību vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai.  

 

 

2.3.Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības 

noteikumiem. 

 

3. Sacensību laiks un vieta 

3.1. Pirmais posms Tērvetes novada teritorijā 2017.gada 16.aprīlī “Dobeles kausa” 

grupas brauciena ietvaros 80 km, (2.kategorija). 

 

3.2. Otrais posms Dobeles novada teritorijā 2017.gada 27.augusts V.Bozuļa 

piemiņas kausa grupas brauciena ietvaros 60 km, (3.kategorija). 

 

3.3. Trešais posms Dobeles pilsētas teritorijā 2017.gada 21.oktobrī  “Dobeles 

kauss” velokrosā ietvaros (3.kategorija). 

 

      3.4.Dalībnieki: 

            Sacensībās piedalās licencēti sportisti:        

                                Cycling for all  CFA 1998. – 1983. g. dzim. 

                                Master  V1 1982. – 1978. g. dzim. 

V2 1977. – 1973. g. dzim. 

V3 1972. – 1968. g. dzim. 

V4 1967. – 1963. g. dzim. 

V5 1962. – 1958. g. dzim. 

V6 1957. – 1953. g. dzim. 

V7 1952. + g. dzim.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sacensību programma notiek saskaņā ar sacensību “Dobeles kauss”, 

“V.Bozuļa piemiņas kauss” un “Dobeles kauss velokrosā”   nolikumiem. 
 

 

 



4. Vērtēšana 

4.1. Katrā posmā tiek vērtēts absolūtais uzvarētājs neatkarīgi no vecuma grupas. 

 

4.2. Uzvar dalībnieks, kurš  attiecīgā disciplīnā uzrādījis labāko rezultātu.  

 

4.3. Dalībnieki izcīna punktus atbilstoši sacensību kategorijai. 

 

4.4. Kopvērtējumā uzvar dalībnieks ar lielāko punktu skaitu 3 posmu 

kopvērtējumā. 

 

4.5. Vienādu punktu gadījumā uzvar dalībnieks, kam augstāka vieta augstākas 

kategorijas posmā. 
 

5. Dalības maksa un pieteikumi 

 

5.1.Dalības maksa un pieteikumi saskaņā ar sacensību Dobeles kauss”, 

 “V. Bozuļa piemiņas kauss” un “Dobeles kauss velokrosā”   nolikumiem. 
 

6. Apbalvošana 

6.1. Uzvarētājus 1. - 3. vietas ieguvējus posmos apbalvo saskaņā ar LRF sacensību 

kategorijām. 

 

6.2. Uzvarētājus 1. – 6. vietas ieguvējus kopvērtējumā  apbalvo ar  piemiņas 

kausiem un  vērtīgām sponsoru balvām. 
 

 


