SMILTENES KAUSS RITEŅBRAUKŠANĀ 2022.
LATVIJAS ČEMPIONĀTS U14 (C) GRUPĀM
BALTIJAS JAUNATNES KAUSA POSMS
ATKLĀTAIS LATVIJAS POLICISTU VELOČEMPIONĀTS
NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi.
1.1. Popularizēt riteņbraukšanu Smiltenes novada, Latvijas un Baltijas mērogā.
1.2. Noteikt ātrākos sportistus.
1.3. Mudināt piedalīties jaunus dalībniekus.
1.5. Noskaidrot Latvijas čempionus C grupās.
1.6. Veicināt LR iekšlietu struktūru darbinieku, aktīvu līdzdalību sporta un aktīvās atpūtas
pasākumos.
1.7. Popularizēt LR iekšlietu struktūras kā veselīga dzīvesveida atbalstītāju un piekritēju.
2. Sacensību vadība
2.1. Sacensības organizē un vada Smiltenes sporta centrs sadarbībā ar Latvijas
Riteņbraukšanas federācija (LRF) un policistu velobiedrību. Sacensību tiešā vadība uzdota LRF
apstiprinātajai tiesnešu kolēģijai.
2.2. Sacensības notiek, respektējot Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības noteikumus.
3. Sacensību laiks un vieta.
Smiltenes kauss riteņbraukšanā grupas braucienā notiek 2022. gada 4. jūnijā Smiltenes
novadā. Sacensību centrs izvietots Smiltenes novada Brantu pagasta Vidzemes ciemā pie
Brantu pagasta pārvaldes ēkas.
4. Dalībnieki
Smiltenes kausā piedalās ikviens aktīvās atpūtas cienītājs, izvēloties savām spējām un
nosacījumiem atbilstošāko distanci.
5. Distances un sacensību formāts
5.1. Smiltenes kausa grupas braucienā tiek veidotas trīs sadaļas – jaunatnes kausa ceturtais
posms, Sporta brauciens Tautas brauciens un Veselības brauciens.
5.2. Bērnu brauciens norisināsies pa 200 metru garo apli ar startu un finišu Vidzemes
stadionā. Bērni tiks sadalīti vecuma grupās, ņemot vērā dzimšanas gadu. Balvas saņems visi
bērnu brauciena dalībnieki.

6. Sacensību programma
04.06.
Reģistrācija – Smiltenes novada, Brantu pagasta Vidzemes ciems – pie Brantu
pagasta pārvaldes. Rīgas iela 71. Vidzeme.
no plkst. 08:00 –11:30 Latvijas jaunatnes kausam;
no plkst. 09:00 – 11:45 Bērnu sacensībām;
no plkst. 08:00 – 13:45; Sporta braucienam, Tautas braucienam un Veselības braucienam,
6.1. Komandu pārstāvju sapulce:
Starta un finiša zonā
plkst. 09:45 Latvijas jaunatnes kausam
plkst. 13:45 Sporta braucienam
7. Programma:
Starts no plkst. 10:00
U12Z; U12M; U14M: Vidzeme – Branti – Vidzeme (20 km)
Starts no plkst. 10:50
CZ, BM,: Vidzeme – Rauna – 1 Raunas aplis – Vidzeme (40 km)
Starts no plkst. 12:15
BZ, Juniores, Sievietes elite, Sievietes U23, Sievietes CFA,
Sievietes Masters 1+: Vidzeme – Rauna – 4 Raunas apļi – Vidzeme (60 km)
Starts no plkst. 12:30
Bērnu braucieni Vidzemes stadionā (vecumā no 3 – 11 gadiem)
Starts no plkst. 14:15
Sporta brauciens MJ (Juniori), Elite, U23, CFA, M1 – M5:
Vidzeme – Rauna – Priekuļi – Veselava – Jaunrauna – Rauna – Vidzeme (80 km)
Starts no plkst. 14:20
Tautas brauciens, M6 – M9 vīru grupas, Open klase, atklātais
policistu velo čempionāts: Vidzeme – Rauna – 1 Raunas aplis – Vidzeme (40 km)
Starts no plkst. 14:25
Veselības brauciens bez sacensību elementa: Vidzeme – Branti –
Vidzeme (20 km)
Apbalvošana no plkst. 14:45 Bērnu braucieniem un jaunatnes kausa dalībniekiem
Apbalvošana no plkst. 16:40 Sporta, Tautas, Veselības braucienu dalībniekiem.
Vecuma grupas:
Jaunatnes kausa/sieviešu sacensībās
U12 D grupas zēni (2010. – 2011. gadā dzimušie)
U12 D grupas meitenes (2010. – 2011. gadā dzimušās)
U14 C grupas zēni (2008. – 2009. gadā dzimušie)
U14 C grupas meitenes (2008. – 2009. gadā dzimušās)
U16 B grupas jaunieši (2006. – 2007. gadā dzimušie)
U16 B grupas jaunietes (2006. – 2007. gadā dzimušās)
U18 A grupas juniores (2004. – 2005. gadā dzimušās)
Sievietes (2003. gadā dzimušās un vecākas.)

Sporta braucienā:
MJ A grupas juniori (2004. – 2005. gadā dzimušie)
Elite/U23 (2003. gadā dzimušie un vecāki)
CFA (1988. – 2003. gadā dzimušie)
Masters1 (1983. – 1987. gadā dzimušie)
Masters2 (1978. – 1982. gadā dzimušie)
Masters3 (1973. -1977. gadā dzimušie)
Masters4 (1968. – 1972. gadā dzimušie)
Masters5 (1963. – 1967. gadā dzimušie)
Tautas braucienā:
Masters6 (1958. – 1962. gadā dzimušie)
Masters7 (1953. -1957. gadā dzimušie)
Masters8 (1948. – 1952. gadā dzimušie)
Masters9 (1947. gadā dzimušie un vecāki)
Atklātais policistu čempionāts vīrieši Open
Atklātais policistu čempionāts sievietes Open
Atklātais policistu čempionāts Komandu vērtējums
Open vīrieši (2009. gadā dzimušie un vecāki)
Open sievietes (2009. gadā dzimušās un vecākas)
Tautas brauciena komandu vērtējums:
Komandas tiek vērtētas Tautas braucienā un lai komanda tiktu ieskaitīta vērtējumā, tajā ir
jābūt vismaz 4 dalībniekiem (jebkāda dzimuma) un visiem vienas komandas dalībniekiem ir
jābūt norādītam vienādam komandas nosaukumam.
Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa un gadījumā ja laiks ir vienāds, tad
augstāku vietu izcīna komanda, kuras kāds no dalībniekiem ir ieguvis augstāko vietu kopējā
ieskaitē.
Veselības braucienā tiek noteikti:
1. – 3. vieta kuplākais darba kolektīvs
Krāšņāk tērptākais dalībnieks
Stilīgākā velosipēda īpašnieks
Bērnu braucienā:
2019. gadā dzimušie un jaunāki
2018. gadā dzimušie
2017. – 2016. gadā dzimušie
2015. – 2014. gadā dzimušie
2013. – 2012. gadā dzimušie
2011. gadā dzimušie

8. “Atklātais IeM un policistu veločempionāts”
8.1. Sacensību Tautas distances ietvaros norisinās LR Iekšlietu ministrijas piedāvātais, kura
mērķis ir veicināt velobraukšanu LR drošības iestāžu darbinieku vidū un kurā var pieteikties LR
IeM strādājošie, policisti un drošības struktūru strādājošie darbinieki.
8.2. Atklātais Policistu veločempionātu attiecas visi šī nolikuma noteikumi.
8.3. Lai reģistrētos, dalībniekiem mājas lapas jānorāda, ka tas piedalās čempionātā un
struktūra, kuru tas pārstāv. Piesakoties jāievēro tas, ka struktūrai ir jābūt uzrakstītai precīzi, lai
pieteiktie darbinieki veidotu komandu.
8.4. Apbalvoti tiek trīs ātrākie vīrieši, ātrākās sievietes un ātrākās komandas. Komandas
rezultātu veido četri ātrākie dalībnieki reģistrācijā norādītajā struktūrvienībā. Pie apbalvošanas
var tikt pārbaudīts vai uzvarētāji ir augstākminēto instanču darbinieki.
9. Reģistrācija
Iepriekšējā pieteikšanās Smiltenes kausa sacensībām iespējama no 2022. gada 9. maija līdz 2.
jūnija pulksten 23:59, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu http://bulta.lv/smiltene.
10. Dalības maksa
Bērnu braucienā – Bezmaksas
Jaunatnes kausa dalībniekiem dalības maksa – 8 EUR
Sporta brauciena dalībniekiem dalības maksa – 15 EUR līdz 25. maijam, vai 20 EUR pēc
26. maija.
Tautas brauciena dalībniekiem dalības maksa – 15 EUR līdz 25. maijam, vai 20 EUR pēc
26. maija.
Veselības klases dalībniekiem dalības maksa – 5 EUR.

*Smiltenes novada iedzīvotājiem dalība visās distancēs ir bezmaksas (Pieteikumā
kā komanda jānorāda Smiltenes vārds; piemēram Smiltenes dome)
** LR Iekšlietu ministrijas darbiniekiem dalība Tautas distancē ir 10,00 EUR.
Dalības maksu iespējams veikt pasākuma norises vietā esošajā reģistrācijas centrā laikā no
pulksten 08:30 – 14:00, vai ar pārskaitījumu uz Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kontu:
Rekvizīti:
Latvijas Riteņbraukšanas federācija:
Reģistrācijas nr. 40008023340.
A/S «Swedbank»
Konta Nr: LV70HABA000140J038044
Maksājuma mērķī norādīt: Par Vārda/u Uzvārda/u dalību Smiltenes kausā riteņbraukšanā

Dalībniekiem tiek nodrošināts:
• Elektroniskā laika uzskaite
• Online rezultāti sacensību laikā un pēc finiša
• Foto galerija līdz 2 dienu laikā pēc finiša
• Veicināšanas balva katram dalībniekam
• Balvas 1. – 3. vietu ieguvējiem vecuma grupās
• Pārsteigumu balvas
11. Papildus informācija:
11.1. A grupas junioru grupas sportisti sacensībās startē ar sekojošu zobratu pārnesumu
ierobežojumu : 7, 93 metri, B grupas jauniešu grupu sportisti 7,01 metri, C un D grupu
sportisti 6,40 metri.
11.2. Sacensību organizatoriem ir tiesības nolikumā izdarīt izmaiņas (laika apstākļi, ceļa
kvalitāte, dalībnieku skaits pa grupām), par kurām sacensību dalībnieki un treneri tiek
informēti atsevišķi.
11.3. Sacensību rezultāti tiek publicēti LRF mājas lapā 24 stundu laikā pēc sacensībām. Pēc
sacensībām tiek izskatītas 3 dienu laikā iesūtītās pretenzijas. Apstiprinātie sacensību rezultāti
tiek publicēti LRF mājas lapā 7 dienas pēc sacensībām.
11.4. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances
veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā un rūpēties par savu un
citu dalībnieku drošību, cik daudz tas ir atkarīgs no viņa rīcības.
11.5. Aizpildot reģistrācijas pieteikumu mājas lapā un piedaloties sacensībās, visi dalībnieki
apstiprina, ka ir iepazinušies ar šo nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un
iespējamām traumām distances laikā. Par nepilngadīgiem dalībniekiem, kas jaunāki par 18
gadiem, atbildību uzņemas reģistrāciju aizpildījušais vecāks vai aizbildnis.
11.6. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību
laikā un par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
11.7. Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
11.8. Dalībniekiem aizliegts distancē atstāt jebkāda veida atkritumus. Par piemēslošanu
dalībniekam var tikt piešķirta diskvalifikācija.
11.9. Sacensību distances veikšanas laikā jāievēro sacensību mājas lapā norādītais maršruts.
Patvaļīgi saīsinot vai mainot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
11.10. Par sacensību noteikumu rupju pārkāpumu (piemēram, trases saīsināšanu), tiesnesis
var diskvalificēt sacensību dalībnieku uzreiz, bez brīdinājuma izteikšanas.
11.11. Sacensību laikā braucot ar velosipēdu ir jābūt uzvilktai un aizsprādzētai aizsargķiverei.
Uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jebkādus cietus priekšmetus, kas samazina vai var
samazināt tās drošību.

11.13. Ar tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar bērnu krēsliem un velo piekabēm
atļauts startēt tikai Veselības distancē.
11.14. Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
12. Apbalvošanas ceremonija
12.1. Smiltenes kausa individuālajā no komandu vērtējumā tiek apbalvoti 1. - 3. vietu ieguvēji
definētajās vecuma grupās ar medaļām un sponsoru balvām.
12.2. Latvijas čempionātā U14 (C grupās) ar medaļām tiek apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji.
12.3. Dalībniekiem apbalvošanā ir jāpiedalās sacensību formas tērpā, velkot komandas kreklu
un bikses. Nedrīkst piedalīties apbalvošanas ceremonijā ar cepuri, galvas saiti, brillēm vai
citiem seju aizsedzošiem aksesuāriem, kas nav sejas maskas, kamēr dalībnieks atrodas uz
apbalvošanas pjedestāla.
12.4. Oficiālajā apbalvošanas ceremonijā ir obligāti jāpiedalās visiem sportistiem, kuri ir
ieguvuši godalgotas vietas savās vecuma grupā. Sportisti, kuri neierodas uz apbalvošanas
ceremoniju, zaudē tiesības uz balvām un viņiem var tikt uzlikts naudas sods saskaņā ar UCI
noteikumiem.
Kontaktinformācija:
Galvenais tiesnesis:

Valdislavs Sokolovs
e-pasts: vladislavs.sokolovs@gmail.com

Organizators:

Toms Markss
e-pasts: federacija@lrf.lv

