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 APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas padomes 

12.12.2018. lēmumu 

(Protokols Nr. 12) 

 

 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

šosejas un MTB sacensību organizēšanas noteikumi 2018. gadam 

 

Mērķi un uzdevumi. 

 Sistematizēt Latvijā notiekošās šosejas un MTB riteņbraukšanas sacensības. 

 Sekmēt Latvijas riteņbraukšanas sacensību organizatoriskā līmeņa celšanu. 

 Palielināt licencēto riteņbraucēju skaitu Latvijā. 

 Veicināt jaunu riteņbraukšanas klubu un komandu veidošanos. 

 Piesaistīt jaunus riteņbraukšanas sporta atbalstītājus. 

 

1. LRF oficiālais sacensību kalendārs: 

1.1. LRF nacionālajā šosejas un MTB sacensību kalendārā tiek iekļautas sacensības, kuras 

organizē vai pārrauga LRF biedri. 

1.2. Lai pieteiktu sacensības LRF nacionālajam kalendāram, organizācija aizpilda 

LRF noteikto sacensību pieteikuma formu mājaslapā lrf.lv – sadaļā 

organizatoriem – līdz 2018. gada 1. februārim. Sacensības ir iespējams pieteikt arī 

pēc minētā datuma (skatīt punktu 3.1.). 

1.3. LRF, saņemot oficiālo organizatoru pieteikumu par sacensību organizēšanu, to 

publicē LRF nacionālajā sacensību kalendārā. 

1.4. Sacensību iekļaušana LRF nacionālajā sacensību kalendārā nozīmē, ka to 

organizēšana no LRF puses tiek atļauta un respektēta, bet tas neuzliek nekādas 

papildus saistības pret LRF. 

 

2. Vērtējamo sacensību klasifikācija: 

2.1. Tiek vērtētas tikai nacionālajā LRF sacensību kalendārā esošās un Latvijā notiekošās 

šosejas un MTB sacensības, kuras notiek saskaņā ar pastāvošajiem Starptautiskās 

Riteņbraukšanas savienības (UCI) sacensību noteikumiem. 

2.2. Sacensības tiek klasificētas 5 (piecās) kategorijās, pēc sekojošiem kritērijiem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.p.k Kritēriji Augstākā 

kategorija 

1. kat 2. kat 3.kat 4. kat 

1. Tikai sporta 

distancēs LRF licenču 

īpašniekiem 

         X     

2. Distanču garumi 

šosejas 

riteņbraukšanā 

     

Grupas brauciens Pēc nolikuma No 90 km 

(pieļaujama 15% 

nobīde) 

No 70 km 

(pieļaujama 15% 

nobīde) 

No 45 km 

(pieļaujama 

15% nobīde 

 

Kritērija brauciens Pēc nolikuma No 45 km 

(pieļaujama 15% 

nobīde) 

No 30 km 

(pieļaujama 15% 

nobīde 

No 20 km 

(pieļaujama 1

5% nobīde) 

 

Individuālais, 

pāru, komandu 

brauciens 

Pēc nolikuma  No 20 km 

(pieļaujama 15% 

nobīde) 

No 15 km 

(pieļaujama 15% 

nobīde) 

No 10km 

(pieļaujama 

15% nobīde) 

 

3. Distanču garumi 

MTB 

     

XCM - maratons Pēc nolikuma  50 km (pieļaujama 

15% nobīde) 

30 km (pieļaujama 

15% nobīde) 

20 km 

(pieļaujama 

15% nobīde) 

 

XCO - kross Pēc nolikuma  1. 15.h (pieļaujama 

15% nobīde) 

0.50. h 

(pieļaujama 15% 

nobīde) 

0.30 h 

(pieļaujama 

15% nobīde) 

 

4. Elektroniskā 

rezultātu 

noteikšana un  foto 

finišs 

ERN + FF ERN + FF ERN ERN  

5. LRF licencēto 

tiesnešu klātbūtne 

Galvenais 

tiesnesis ar UCI 

kategoriju vai 1. 

kategoriju 

Galvenais tiesnesis 

ar LRF 1. 

kategoriju 

Galvenais 

tiesnesis ar LRF 1. 

kategoriju 

Galvenais 

tiesnesis ar 

LRF 2. 

kategoriju 

Galvenais 

tiesnesis ar 

LRF 2. 

kategoriju 

6. Balvu fonds šosejas 

grupas, 

individuālajos, 

kritērija, pāru un 

komandu braucienos.  

MTB  XCM un XCO 

braucienos 

Pēc nolikuma Vīrieši un 

sievietes (izmaksa 

skaidrā naudā vai ar 

pārskaitījumu) 

Vīrieši un 

sievietes (izmaksa 

skaidrā naudā vai  

ar  pārskaitījumu) 

Vīrieši un 

sievietes 

Vīrieši un 

sievietes 

1. v. – no 100 EUR 1. v. – no 50 EUR Balva Balva 

2. v. – no 75 EUR 2. v. –  no 30 EUR Balva Balva 

3. v. – no 50 EUR 3. v. –  no 20 EUR Balva Balva 

4. v. – no 40 EUR    

5. v. – no 30 EUR    

6. v. – no 20 EUR    
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* Organizators, atbilstoši kritērijiem par kategoriju (augstākā, 1., 2., vai 3.), izvēlas savu 

kategoriju, to norādot sacensību pieteikumu formā. 

* Gadījumos, kad konkrētās trases apvidū nav iespējams racionāli veidot distances atbilstoši 

sacensību kategorijai noteiktajam minimālajam slieksnim, ir pieļaujama īsāka distance 

nepārkāpjot 15 procentu nobīdi no definētās konkrētās sacensību kategorijas distances 

garuma. 

* Naudas balvas piešķiramas absolūtajos vērtējumos nevis atsevišķās vecuma grupās. 

* Sacensību seriālos ar vairākiem posmiem naudas balvas atbilstoši kategorijai ir piešķiramas 

katrā posmā. 

* Organizators patur tiesības neizsniegt naudas balvas godalgas izcīnījušajiem sportistiem bez 

nacionālo riteņbraukšanas federāciju izsniegtajām UCI licencēm. 

* Ja 1. un 2. kategorijas sacensībās absolūtajā vērtējumā sievietēm ir mazāk nekā 6 (sešas) 

dalībnieces, naudas balvu izmaksa aizstājama ar balvām. 

* IV kategorijas sacensību organizēšana notiek ievērojot Publisku izklaides un svētku 

pasākumu drošības likumu (www.likumi.lv). Sacensības netiek iekļautas nevienā ranga 

vērtējumā. 

 

3. LRF nacionālā kalendārā iekļauto sacensību kalendārā maksa: 
3.1. Kalendārā maksa dubultojas, ja sacensību pieteikums tiek iesūtīts pēc 2018. gada 

1.februāra. 

3.2. Pēc 2018. gada 1. februāra organizatoram, kurš atbilstoši noteiktajai formai ir 

pieteicis sacensības LRF rīkotajā kalendārā, ir tiesības veikt precizējumus norises 

vietā vai datuma izvēlē.  

3.3. Pieteiktās sacensības netiks iekļautas ranga vērtējuma, ja sacensību organizators līdz 

2018. gada 1. aprīlim neveiks sacensību pieteikumu un  kalendāro maksu. 

 

Disciplīna I kat II kat III kat IV kat Kalendāra maksa

Šosejā

Sporta skolu un klubu pasākums x x X 45 Eur, ja ir dal. maksa

Velomaratoni un sacensību 

seriāli šosejā un MTB

X 170 Eur + PVN

X 120 Eur + PVN

X 70 Eur + PVN

X 20 Eur + PVN

 

* LRF organizētās un Augstākās kategorijas sacensības bez kalendārās maksas. 

* Par papildus sacensību dienu vai posmu MTB un šosejas sacensību seriālos:  

I kat. + 55.00 EUR; II kat. +35.00 Eur; III kat. +25.00 Eur. 

 

 

 

4. Sacensību norise un saskaņošana: 

4.1. LRF nacionālajā sacensību kalendārā iekļautās sacensības tiek organizētas ievērojot 

Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības noteikumus. 

http://www.likumi.lv/


4.2. Organizatoram, rīkojot sacensības, ir jāievēro Publisku izklaides un svētku pasākumu 

drošības likums. 

4.3. Organizators uzņemas pilnu atbildību par savu sacensību organizēšanu. 

4.4. Organizators savu sacensību nolikumā iekļauj punktus, kas nav pretrunā ar izvēlētās 

kategorijas nosacījumiem. 

4.5. Organizators pilnā apmērā ievēro saistību izpildi pret saviem sacensību dalībniekiem par 

apbalvošanu, atbilstoši sacensību nolikumam, kā arī pret visiem noteikumiem, atbilstoši 

sacensībām piešķirtajai kategorijai. 

4.5.1. Organizators, kurš rīko sacensību seriālu vairākos posmos, visas saistības pret 

saviem dalībniekiem par apbalvošanu, atbilstoši sacensību nolikumam, izpilda 

līdz nākamā posma sākumam. 

4.5.2. Organizators, kurš tekošā gada laikā, rīko vienas sacensības, visas saistības pret 

saviem dalībniekiem par apbalvošanu, atbilstoši sacensību nolikumam, izpilda 

30 dienu laikā pēc sacensību beigām. 

4.6. Organizatoram (kontaktpersonai) ir jāiegādājas LRF izdota sacensību organizatora 

licence.  

4.7. Organizators nodrošina sacensības ar tiesnešu kolēģiju atbilstoši savai sacensību 

kategorijai un sacensību organizēšanas kritērijiem. LRF nodrošina licencēto tiesnešu 

sarakstu, ar piešķirtajām kategorijām LRF mājaslapā – sadaļā organizatoriem. 

4.8. Nepieciešamo tiesnešu skaitu un to kategoriju organizators saskaņo ar galveno tiesnesi. 

4.9. Sacensībās piedalās dalībnieki atbilstoši sacensību organizatora izstrādātājam sacensību 

nolikumam. 

4.10. Protestus un pretenzijas izskata sacensību tiesnesis un organizators. Apelāciju 

izskatīšana ir LRF tiesnešu kolēģijas kompetencē atbilstoši UCI noteikumiem.  

5. Rezultātu un atskaišu publicēšana: 

5.1. Ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc sacensību norises beigām, sacensību tiesnesis vai 

organizators, ievērojot LRF noteikto rezultātu protokolu formu, nosūta sacensību 

provizoriskos rezultātus uz elektroniskā pasta adresi: rangs@lrf.lv. 

5.2. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc sacensību norises beigām, sacensību tiesnesis nosūta 

LRF sevis parakstītu oficiālo rezultātu protokolu. 

5.3. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienu laikā pēc sacensību norises beigām, sacensību galvenais 

tiesnesis nosūta LRF sevis parakstītu tiesneša atskaiti, pēc noteiktās LRF atskaites 

formas.  

5.4. LRF organizatoru rīkoto sacensību oficiālos nolikumus un rezultātus protokolu publicē 

LRF mājas lapā – sadaļā sacensības.  

 

6. Speciālie noteikumi jaunatnes sportistiem: 

LRF rekomendē sacensību organizatorus un dalībniekus iepazīties ar LRF šosejas un 

MTB treneru padomes izstrādātajiem noteikumiem jaunatnes grupu sportistiem. 

Noteikumi atrodami ŠEIT: 

 

7. Par LRF sacensību organizēšanas noteikumu neievērošanu: 

7.1. Neizpildot Latvijas Riteņbraukšanas federācijas šosejas un MTB sacensību organizēšanas 

noteikumu, 4.5., 4.4., 4.5.1., 4.5.2., 4.6, punktus, konkrēto sacensību organizatora rīkotās 

sacensības tekošajā gadā tiek pārceltas uz 4. kategoriju, kā arī organizatoram tiek liegta 

iespēja ievietot savas sacensības nākamā un turpmāko gadu LRF nacionālajā sacensību 

kalendārā, kamēr nav veikta augstāk minētajos punktos norādīto nosacījumu pilnīga 

izpilde. 

mailto:rangs@lrf.lv
http://lrf.lv/images/TOMS_MARKSS/LRF_Noteikumi_Jaunatnes_grupām_2_4_2.pdf
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7.2. Neizpildot Latvijas Riteņbraukšanas federācijas šosejas un MTB sacensību organizēšanas 

noteikumu 2.2, 3.3, 3.3.2, 5.2 punktus, organizatora rīkotās sacensības tiek pārceltas uz 

4. kategoriju, tādējādi sportisti tajās nevarēs saņemt ranga punktus. LRF par sacensību 

pārcelšanu uz 4.kategoriju informē LRF mājaslapā. 

7.3. Neievērojot 6. punkta – jaunatnes sportistu noteikumus - sacensību dalībniekam tiks 

liegta iespēja startēt visu riteņbraukšanas veidu Latvijas čempionātos, kā arī tiks liegta 

iespēja tikt iekļautam jebkura vecuma Latvijas šosejas vai MTB izlasēs.  

 


