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Riteņbraukšanas sporta kluba valdes loceklis                                 Dobeles novada kultūras un  

        sporta pārvaldes vadītāja  

 

NOLIKUMS 

 SACENSĪBU SERIĀLAM RITEŅBRAUKŠANĀ  

ELKOR-GIANT LATVIJAS KAUSS 

„DOBELES DZIRNAVNIEKA KAUSS”  

3.posms 

 

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. 

2.2. Sacensības vada organizatoru uzaicināta LRF licencēta tiesnešu brigāde.  

2.3. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības noteikumiem. 

2.4. Sacensību galvenais tiesnesis Ita ERTA. 

 

3. Sacensību laiks un vieta. 

3.1. Posms notiek Dobeles un Tērvetes novada teritorijās 2019.gada 8.septembrī sporta  grupā 

90 km distancē ( 15 km x 6 apļi ) 2. kategorija plkst. 11.00 

3.2. Atpaliekot no grupas vairāk kā 5 minūtes, dalībniekiem jāturpina sacensības ievērojot 

ceļu satiksmes noteikumus. 

 

Vecuma grupas:  

1 . 2002. - 2001. 90 km V A 

2 . 2000. - 1985. 90 km V CFA 

3 . 1984. - 1980. 90 km V V-1 

4 . 1979. - 1975. 90 km V V-2 

5 . 1974. - 1970. 90 km V V-3 

6 . 1969. - 1965. 90 km V V-4 

7 . 1964. - 1960. 90 km V V-5 

8 . 1959. - 1955. 90 km V V-6 

 9 . OPEN sievietes 
2002 un 
vecākas 

90 km S W 

 

                                   

4. Vērtēšana. 

4.1. Sporta grupai posmā tiek vērtēts absolūtais uzvarētājs neatkarīgi no vecuma grupas. 

4.2. Uzvar dalībnieks, kurš  attiecīgajā vecuma grupā uzrādījis labāko rezultātu.  

4.3. Dalībnieki kopvērtējumam izcīna punktus atbilstoši sacensību kategorijai. 

 

5. Apbalvošana. 

5.1. Uzvarētājus 1. - 3. vietas ieguvējus sporta grupā 3. posmā absolūtajā vērtējumā apbalvo 

saskaņā ar LRF sacensību kategorijām. 

5.2. Uzvarētājus 1. – 3. vietas ieguvējus sporta grupā pa vecuma grupām  apbalvo ar  piemiņas 

kausiem un sponsoru balvām, ja grupā ir mazāk kā 5 dalībnieki tad tiek apbalvots 1. 

vietas ieguvējs. 



 

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 iepriekš piesakoties A, CFA un Master grupām par dalībnieku: 15 EUR. 

6.4. Dalības maksa, piesakoties  sacensību dienā no plkst. 9.00 – 11.00 20 EUR. 

6.5. Iepriekšējā pieteikšanās noslēdzas 6. septembrī plkst. 24:00  un ir aizpildīts 

pieteikums sacensību organizatora mājas lapā: https://rsktandems.com 

6.6. Dalības maksas var veikt ar pārskaitījumu Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms” 

kontā vai saņemot dalībnieku numurus sacensību dienā. Veicot pārskaitījumu, pie 

numuru saņemšanas jāuzrāda pārskaitījuma uzdevuma kopija.  

 

REKVIZĪTI: 

RITEŅBRAUKŠANAS  SPORTA KLUBS “TANDĒMS”  

REĢ.NR.: LV40008025498 

BANKAS KONTS: LV60HABA000140J040649 

 

 

                                                                                                            

Pieteikumi par naktsmītnēm: sazināties ar Daini Ritumu mob. t. 29275833. 

 

Sacensībās sporta grupā piedalās Nacionālo federāciju licencēti sportisti. 

 

Sacensību organizatoriem ir tiesības nolikumā izdarīt izmaiņas (laika apstākļi, ceļa kvalitāte, 

dalībnieku skaits pa grupām ), par kurām paziņos atsevišķi. 

 

 Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms” 

 Dainis Ritums, mob.: 29275833 

 

 

https://rsktandems.com/

