NOLIKUMS
RITEŅBRAUKŠANAS TAUTAS BRAUCIENAM
„V.BOZUĻA PIEMIŅAS KAUSS”

1.
Mērķis un uzdevumi.
1.1. Popularizēt riteņbraukšanas sportu un veselīgu dzīves veidu.
2.
Pasākumu vadība.
2.1. Braucienu organizē Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms” sadarbībā ar Dobeles
novada kultūras un sporta pārvaldi.

2.2. Braucienus vada organizatoru uzaicināta LRF licencēta tiesnešu brigāde.
2.3. Brauciena galvenais tiesnesis Ita ERTA.
3.
Brauciena laiks, vieta, dalībnieki.
3.1. Brauciena norise 2019.gada 8.septembrī pie Dobeles sporta halles Tērvetes ielā 10. Starts
- plkst. 13:30.

3.2. Distance- 30 km, asfaltēts aplis pa Dobeles un Tērvetes novada teritoriju, DobeleKrimūnas – Kroņauce – Dobele. Atpaliekot no grupas vairāk kā 5 minūtes, dalībniekiem
jāturpina sacensības ievērojot ceļu satiksmes noteikumus.
3.3. Tautas grupas braucienā piedalās nelicencēti dalībnieki 2007.g.dz. un vecāki ar jebkura
tipa velosipēdu (izņemot elektrisko, individuālā sporta brauciena, tandēmi), kā arī
licencēti D, C, B grupas zēni un meitenes 2003.-2007.g.dz

4.
Vērtēšana.
4.1. Uzvarētājus 1.- 6. vietas ieguvējus absolūtajā tautas braucienā sievietēm un vīriešiem
apbalvo ar V. Bozuļa piemiņas kausiem.
4.2. Uzvar dalībnieks, kurš attiecīgajā vecuma grupā uzrādījis labāko rezultātu.

Tautas grupa:
1.
2.
3.
4.
5.

2007. - 2003.
2002. - 1985.
1984.- 1965.
1964. -1955.
1954. un vecāki

30 km
30 km
30 km
30 km
30 km

v+s
v+s
v+s
v+s
v

5.
Pieteikšanās.
5.1. Tautas braucienā dalība ar iepriekšējo pieteikšanos 5 Eiro.
5.2. Iepriekšējā pieteikšanās noslēdzas 6. septembrī plkst. 24:00 , aizpildot pieteikumu
sacensību organizatora mājas lapā: https://rsktandems.com

5.3. Pieteikšanās sacensību dienā no plkst. 9:00 – 12:00. Dalības maksa 7 Eiro.
5.4. No dalības maksas atbrīvoti zēni un meitenes dzimuši 2007.-2003. gadā.
6.
Bērnu sacensības.
6.1. V. Bozuļa kausa ietvaros notiks bērnu sacensības šādās vecuma grupās (1 apļa
garums – 400m):
1.
2.
3.
4.
5.

2015.g dzimuši un
jaunāki
2014.-2013.
2012.-2011.
2010.-2009
2008.

1 aplis
2 aplis
3 apļi
4 apļi
5 apļi

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

