Apstiprinu:.............................................A.Kimbors
Kuldīgas novada sporta skolas direktors

Jāņa Baukša VII.Piemiņas kausa izcīņas
sacensības riteņbraukšanā

NOLIKUMS
1.MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Risināt jauniešu brīvā laika nodarbinātības problēmas Kuldīgā.
1.2. Nostiprināt draudzīgus sakarus ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sporta skolām un
sporta klubiem.
1.3. Noteikt valsts labākos jaunos riteņbraucējus.
2.VADĪBA
2.1. Sacensības vada un organizē Kuldīgas novada sporta skola, sadarbībā ar Latvijas
Riteņbraukšanas federāciju, biedrību “Goldingen cycling club”. Sacensību direktors Agris
Kimbors +37129471416; agris.kimbors@kuldiga.lv.
2.2. Sacensību vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai. Sacensības notiek
saskaņā ar SRS sacensību noteikumiem.
2.3. LRF pārstāvis Toms Markss +37126255435; toms@lrf.lv.
2.4. Atbildīgā persona par COVID 19 protokola ievērošanu sacensību organizēšanā Aigars
Flugrāts +37129466148.
3.VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek 2021.gada 24.jūlijā Kuldīgā, Planīcas 69.
4.DALĪBNIEKI
Sacensību dalībnieki tiek sadalīti sekojošās vecuma grupās:
Zēni – 2009-2010 D grupa
Zēni, Meitenes - 2007 – 2008 C grupa,
Jaunieši, Jaunietes,Juniores - 2005. – 2006 B grupa,
Open grupa - 2004. un vecāki, Sievietes
5.PROGRAMMA
24.jūlijā, grupas braucieni,starta-finiša vieta Planīcas iela 69, Kuldīga.
Plkst 10:00 Zēni D, Meitenes C grupa, distance 20km
Plkst. 11:00 Zēni C, Meitenes B grupa, distance 40km,
Plkst 12:30 Jaunieši B, Juniores A grupa, distance 70km,
Plkst 14:40 Open grupa 99km, ar 2 starpfinišiem.
6.VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
6.1. 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā un katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar KNSS
diplomiem un kausiem, sponsoru balvām.
6.2. Open grupas dalībnieki tiek apbalvoti par grupas braucienu šādās kategorijās: Open –
absolūtais vērtējums, Juniori 2003-2004, CFA 2002-1987, M-1 1986-1982, M-2 1981-1977,
M-3 1976-1972, M-4 1971 un vecāki, Sievietes.
7.DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

7.1. Sacensību organizēšanas izdevumus apmaksā Kuldīgas novada sporta skola un
Latvijas Riteņbraukšanas federācija, biedrība “Goldingen cycling club”.
7.2. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, apmaksā komandējošā
organizācija.
8.CITI NOTEIKUMI
8.1. Sacensībās var piedalīties tikai Nacionālo federāciju licencēti sportisti.
8.2. Sacensību dalībnieki ir atbildīgi par savu rīcību un uzvedību sacensību laikā.
8.3. Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par sacensību dalībnieka izraisītiem
incidentiem sacensību laikā.
8.4. Dalībnieki parakstoties starta lapā, apliecina ka uzņemas atbildību par savu rīcību
sacensību laikā.
8.5. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību
laikā.
8.6. Sacensību dalībniekam atpaliekot no galvenās grupas, ir jāievēro ceļu satiksmes
noteikumi.
9.PIETEIKUMI
9.1. Iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 23.jūlijam plkst 17:00
e-mail: ita@lov.lv
9.2. Par naktsmītnēm interesēties pie sacensību organizatora
29471416

Agris Kimbors :+371

10. SACENSĪBU COVID – 19 PROTOKOLS
Lai mazinātu vīrusa Covid-19 infekcijas izplatību, sacensību norises vietā esošajām
personām jāņem vērā šādi pamatnosacījumi:
10.1. Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija,
mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
10.2. Sacensības bērniem (personām vecumā līdz 18 gadiem) norisinās bez skatītājiem
(personām, kas nav tieši iesaistīti sporta pasākuma organizēšanā un norisē);
10.3. Komandu pārstāvji, treneri, sportisti ievēro divu metru fizisku distanci un neveicina
drūzmēšanos sacensību sekretariātā, saņemot dalībnieku numurus, kontaktējoties ar
tiesnešiem un citu apkalpojošo personālu;
10.4. Par pieteikto dalībnieku atsaukšanu vai citām izmaiņām starta sarakstos komandu
pārstāvji/treneri telefoniski sazinās ar sacensību sekretāri/galveno tiesnesi;
10.5. Pulcēšanās starta koridoros notiek ne ātrāk kā 15 minūtes pirms starta.
10.6. Pēc finiša, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta
(apskāvieni, rokas spiedieni, utt.);
10.7. Apbalvošanas ceremonijā sacensību organizatori un sportisti attālināti sveic viens
otru, izvairoties no fiziska kontakta .

