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SACENSĪBU SERIĀLAM RITEŅBRAUKŠANĀ
„DOBELES DZIRNAVNIEKA KAUSS 2019”
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 (turpmāk tekstā – LRF).
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. 1.posms Dobeles novada teritorijā 2019.gada 13.aprīlī “Dobeles kausa” ITT brauciena ietvaros 10 km
(3.kategorija).
3.2. 2.posms Tērvetes novada teritorijā 2019.gada 14.aprīlī “Dobeles kausa” grupas brauciena ietvaros
80 km (2.kategorija).
3.3. 3.posms Dobeles novada teritorijā 2019.gada 25.augusts V.Bozuļa piemiņas kausa grupas brauciena
ietvaros 80 – 90 km (2.kategorija).
3.4. 4.posms Dobeles pilsētas teritorijā 2019.gada 29.septembrī “Dobeles kauss” velokrosā ietvaros
(2.kategorija).
4. Dalībnieki.
Sacensībās piedalās A, Elite + U23, CFA un Master licencēti braucēji šādās vecuma grupās:

Juniori, juniores
U23, Elite
Cycling for all
Master

A 2001. - 2002. g. dzim.
Pārnesums 7,93m
Elite + U23
CFA 2000. – 1985. g. dzim
V1 1984. – 1980. g. dzim.
V2 1979. – 1975. g. dzim.
V3 1974. – 1970. g. dzim.
V4 1969. – 1965. g. dzim.
V5 1964. – 1960. g. dzim.
V6 1959. – 1955. g. dzim.
V7 1954. + g. dzim.

Sacensību programma saskaņā ar sacensību nolikumiem.
5. Vērtēšana.
5.1. Katrā posmā tiek vērtēts absolūtais uzvarētājs neatkarīgi no vecuma grupas.
5.2. Uzvar dalībnieks, kurš attiecīgā disciplīnā uzrādījis labāko rezultātu.
5.3. Dalībnieki izcīna punktus saskaņā ar LRF 2019.gada Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā punktu
skalu, kura ir noteikta augstākajai kategorijai.
(http://lrf.lv/images/Amatieru_ranga_punktu_skala_2019_18_02.xls)
5.4. Kopvērtējumā uzvar dalībnieks ar lielāko punktu skaitu 4 posmu kopvērtējumā.
5.5. Vienādu punktu gadījumā uzvar dalībnieks, kam augstāka vieta augstākas kategorijas posmā.

6. Dalībnieku uzņemšana.
6.1. Izdevumus saistītus ar sacensību organizēšanu sedz Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms”,
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde.
6.2. Dalībnieku naktsmītnes, ēdināšanas un ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija
6.3. Dalības maksa saskaņā ar sacensību nolikumiem.
7. Apbalvošana.
7.1. Uzvarētājus 1. - 3. vietas ieguvējus posmos apbalvo saskaņā ar LRF šosejas un MTB sacensību
organizēšanas noteikumiem un sacensību organizatoru sarupētām balvām.
7.2. Uzvarētājus 1. - 6. vietas ieguvējus kopvērtējumā apbalvo ar piemiņas kausiem un vērtīgām sponsoru
balvām.
8. Pieteikumi.
8.1. Iepriekšēji pieteikumi jāaizpilda saskaņā ar sacensību nolikumiem www.rsktandems.com līdz
sacensību nedēļas ceturtdienas plkst.24.00
8.2. Pieteikumi par naktsmītnēm: sazināties ar Daini Ritumu mob. t. 29275833.
9. Vispārīgie noteikumi.
9.1. Sacensībās piedalās Nacionālo federāciju licencēti sportisti.
9.2. Sacensību organizatoriem ir tiesības nolikumā izdarīt izmaiņas (laika apstākļi, ceļa kvalitāte, dalībnieku
skaits pa grupām ), par kurām paziņos atsevišķi. Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma
nezināšanu un neievērošanu.
9.3. Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par
savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
9.4. Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.
9.5. Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
9.6. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju
izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
9.7. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
9.8. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.
9.9. Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
9.10.Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.
9.11.Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
9.12.Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību
dalībniekus un to rezultātus.
9.13.Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša
līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava
brauciena beigām.
10. Dalībnieku ievērībai.
10.1.Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību
nolikumā.

10.2.Laika uzskaites čipa nozaudēšanas gadījumā, dalībniekam tiek piemērots sods 50 EUR
apmērā.
10.3. Provizoriskie rezultāti tiek publicēti katra posma sacensību dienas vakarā www.rsktandems.com.
10.4.Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek pārpublicēti 1 nedēļu pēc katra
posma sacensībām.
10.5.Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: ritumsdainis@inbox.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc katra
posma sacensībām.
Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms”
Dainis Ritums (29275833)

