
 
 

_______________________                                                                                                                                        
Toms Markss 

LRF sacensību menedžeris 
     

 
 

Elkor – Giant Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā finālposms 
Smiltenes kauss  

 
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 Popularizēt un veicināt šosejas riteņbraukšanas sportu junioru, amatieru un elites 

braucēju vidū. 
 Pievērst aktīvām, regulārām šosejas riteņbraukšanas sporta nodarbībām arvien 

jaunus dalībniekus. 

 Veicināt riteņbraukšanas sporta pieejamību Smiltenes novadā. 
 Noskaidrot ātrākos sportistus/es.  

 
2. SACENSĪBU VADĪBA 
 Sacensības organizē Latvijas Riteņbraukšanas federācija ar Smiltenes novada 

pašvaldības atbalstu.  

 Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības sacensību 
noteikumiem. 

 Tiešā vadība uzdota LRF apstiprinātai tiesnešu kolēģijai. 
 
       3.    SACENSĪBU LAIKS UN VIETA 
“Smiltenes kausa sacensības notiek 2019. gada 15. septembrī Smiltenes pilsētā un 
Smiltenes pagastā. Starta un finiša vieta Smiltenes novada Kalnamuižā – Bruģa kalnā. 
 

4. DALĪBNIEKI 
Sacensībās piedalās Nacionālo  riteņbraukšanas federāciju  licencēti sportisti: juniori, 
amatieru, elites un U23 grupu sportisti.  
 

5. SACENSĪBU FORMĀTS 
 Smiltenes kausa Open brauciena sacensībām tiek dots kopējais starts pulksten 

13:00.  

 Visu grupu dalībnieki veic 48 kilometru garu distanci, kas sadalīta 15 apļos pa 
Smiltenes pilsētas ielām un apkārtējiem ceļiem. Viena apļa garums. 

 Viena apļa garums – 3,2 kilometri, no kuriem 450 metri ir bruģa segums pret kalnu. 
 Sacensību laikā tiks rīkoti vairāki starpfiniši, kuros būs iespējams tikt pie atbalstītāju 

sarūpētām balvām.  
 

6. APBALVOJAMĀS VECUMA GRUPAS 
Smiltenes kausa sacensībās ar balvām un medaļām tiek apbalvotas sekojošas vecuma 
grupas: 

 Juniori (2001. – 2002. gadā dzimušie). 
 Amatieri V45 (2000. – 1974. gadā dzimušie). 
 Seniori V45+ (1973. – 1965.gadā dzimušie). 

 Seniori 55+ (1964. gadā dzimušie un vecāki). 
 Elites un U23 grupa (2000. gadā dzimušie un vecāki.) 
 Sievietes (2002. gadā dzimušās un vecākas.)  
 

Elkor - Giant Latvijas kausa kopvērtējumā punkti tiek piešķirti atbilstoši kopējam Latvijas 
kausa nolikumam.  



 

 
 
7. IEPRIEKŠĒJĀ REĢISTRĀCIJA 

Iepriekšējā pieteikšanās Smiltenes kausa sacensībām iespējama no 2019. gada 21. augusta 
līdz 12. septembrim pulksten 23:59, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, kas publicēta 
mājaslapā lrf.lv.  
 

8. REĢISTRĀCIJAS CENTRS 
Reģistrācijas centrs Smiltenes kausa sacensību dalībniekiem būs pieejams no pulksten 11:00 
– 12:45. Reģistrācijas centrā būs iespējams izņemt dalībnieku numurus un čipus, veikt 
dalības maksu un iegūt citu nepieciešamo informāciju. Numuri un čipi pēc finiša jāatgriež 
organizatoriem. Reģistrācijas centra atrašanās vieta pie Smiltenes muižas (Kalnamuižā 1).  
 

9. DALĪBA MAKSA 
Sacensībās dalībniekiem dalības maksa netiek piemērota.  
 
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 

 
10. PAPILDUS INFORMĀCIJA 

 Junioru grupas sportisti sacensībās startē ar sekojošu zobratu pārnesumu 
ierobežojumu : 7, 93 metri, zobratu attiecība 52 x 14. 

 Sacensību organizatoriem ir tiesības nolikumā izdarīt izmaiņas (laika apstākļi, ceļa 
kvalitāte, dalībnieku skaits pa grupām), par kurām sacensību dalībnieki un treneri 
tiek informēti atsevišķi. 

 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. 

Kontaktinformācija: 
 
Galvenais tiesnesis:   Ita Erta 
     e-pasts: ita@lov.lv 
 
 
 
 
Organizators:    Toms Markss  

e-pasts: federacija@lrf.lv 
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