
 

Latvijas atklātais čempionāts MTB maratonā 

 
TEHNISKAIS CEĻVEDIS  

 
1. SACENSĪBU VADĪBA 

Latvijas atklāto čempionātu kalnu riteņbraukšanā (MTB) maratonā (XCM) 2021. gada 29. augustā 

organizē Latvijas Riteņbraukšanas federācija un biedrība “Veloklubs Līvāni” 

Velosacensības tiek organizētas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam 

ietvaros, realizējot projektu “Dzīves apstākļu uzlabošana Latgales, Zemgales un Utenas reģionos, 

izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida aktīvistiem” Projekts 

LLI-536 “VeloL” Sacensības finansē “Eiropas Reģionālās attīstības fonds” (ERDF). 

Sacensību galvenais atbalstītājs – veikals “VeloExpres”. 

 

Sacensību direktors   Dainis Skrūzmanis +371 26350848 info@livelo-team.lv  

Galvenais tiesnesis Vladislavs Sokolovs +371 29402789 sokolovs.vladislavs@gmail.com 

Sacensību laika tiesnesis Māris Ozoliņš +371 20003310 maaris.ozolins@gmail.com  

Latvijas Riteņbraukšanas 
federācijas pārstāvis 

Toms Markss +371 26255435 toms@lrf.lv  

 

 

2. NORISES VIETA 

Jēkabpils novads, Kūku pagasts, Sūnas. 

 

3. DALĪBNIEKI  

• Latvijas čempionāta kategorijas: ELITE, U23; U18; U16; U14, Cycling for all un Masters grupas 

vīriešiem un sievietēm.  

• Dalībai šajās kategorijās nepieciešama UCI licence. 

• Open distances braucienā dalību var ņemt visi nelicencētie sportisti no 13 gadu vecuma. 

 

4. KATEGORIJAS UN BRAUCIENI 

Dzimums Kategorija Dzimšanas 
datums 

Distances 
garums  

Brauciens  

Vīrieši Master 1 1982. – 1986. 68 km Maratons 

Vīrieši Master 2 1977. – 1981. 68 km Maratons 

Vīrieši Master 3 1972. – 1976. 68 km Maratons 

Vīrieši Master 4+ >1967.  68 km  Maratons 

Sievietes Elite/U23/ 

CFA* 

>2002. 68 km Maratons 

Vīrieši Elite >2002. 68 km Maratons 

Vīrieši U23** 1999. – 2002. 68 km Maratons 

Vīrieši Cycling for all 1987. – 2002. 68 km Maratons 
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Vīrieši Open 19+ >2002. 68 km Maratons 

Sievietes Open 19+ >2002. 68 km Maratons 

Sievietes U14 2007.- 2008. 35,5 km Pusmaratons 

Sievietes U16 2005.- 2006. 35,5 km Pusmaratons 

Vīrieši U14 2007.- 2008. 35,5 km Pusmaratons 

Vīrieši U16 2005.- 2006. 35,5 km  Pusmaratons 

Vīrieši U18 2003. - 2004. 35,5 km Pusmaratons 

Sievietes U18 2003. - 2004. 35,5 km Pusmaratons 

Vīrieši Master 5+ >1966. 35,5 km Pusmaratons 

Sievietes Cycling for all 1987. – 2002. 35,5 km Pusmaratons 

Sievietes  Masters 1+ >1986. 35,5 km Pusmaratons 

Vīrieši Open 13+ > 2008. 35,5km Pusmaratons 

Sievietes Open 13+  2008. 35,5 km Pusmaratons 

Vīrieši U12 2009. – 2011. 11 km Pusaudži/ iesācēji 

Sievietes U12 2009. – 2011. 11 km Pusaudži/ iesācēji 

Vīrieši Iesācēji  > 2008. 11 km Pusaudži/ iesācēji 

Sievietes Iesācējas > 2008. 11 km Pusaudži/ iesācēji 

      * Cycling for all sievietes, kuras vēlas pretendēt uz elites čempiona titulu startē 

maratona distancē.  

**U23 grupas sportisti tiks vērtēti gan kopā ar elites vīriem, gan atsevišķi.  

 

 

5. PROGRAMMA 

9:30 – 12:30 Dalībnieku reģistrācija un sacensību numuru izsniegšana reģistrācijas centrā. 

10:15 Komandu pārstāvju sapulce maratona distances dalībniekiem. 

11:00 Starts maratona distances dalībniekiem.  

11:10 Starts pusaudžu / iesācēju distances dalībniekiem. 

11:40 Finišs pusaudžu / iesācēju distances dalībniekiem. 

12:00 Apbalvošanas ceremonija pusaudžu / iesācēju distances dalībniekiem. 

12:15 Komandu pārstāvju sapulce pusmaratona distances dalībniekiem. 

13:00 Starts pusmaratona distances dalībniekiem. 

13:50 Finišs maratona distances dalībniekiem. 

14:30 Finišs pusmaratona distances dalībniekiem.   

15:30 Apbalvošanas ceremonija maratona un pusmaratona distances dalībniekiem. 

 

6. STARTA KĀRTĪBA 

Dalībnieki pa braucieniem startē sekojošā kārtībā 

 

Maratona brauciens: 

Grupa Starta laiks Koridors  

Elites/ U23 vīri 11:00 1. 

CFA vīri 11:00 1. 

Master 1 grupas vīri 11:00 2. 

Master 2 grupas vīri 11:00 2. 

Master 3 grupas vīri 11:00 2. 

Master 4+ grupas vīri 11:00 2.  



Sievietes elite/ U23/CFA 11:05 3.  

Open 19+ vīri 11:05 3. 

Open 19+dāmas 11:05 3.  

 

Pusaudžu/ iesācēju brauciens: 

Grupa Starta laiks Koridors  

U12 puiši 11:10 4. 

U12 meitenes 11:10 4. 

Iesācēji vīri 11:10 4. 

Iesācējas dāmas 11:10 4. 

 

 

Pusmaratona brauciens:  

Grupa Starta laiks Koridors  

U18 puiši 13:00 1. 

U16 puiši 13:00 2. 

U18 meitenes 13:00 2. 

Master 5+ vīri 13:00 2. 

U16 meitenes 13:00 3. 

U14 puiši 13:00 3.  

U14 meitenes 13:00 3.  

Cycling for all sievietes 13:10 4. 

Master 1+ sievietes 13:10 4. 

Open 13+ vīri 13:10 4. 

Open 13+ dāmas 13:10 4.  

 

 

7. SACENSĪBU VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Latvijas atklātais čempionāts MTB maratonā tiek organizēts saskaņā ar UCI noteikumiem. Čempionāta 

ietvaros tiek noskaidroti Latvijas nacionālie čempioni MTB maratonā.  

 

8. TEHNISKIE NOTEIKUMI  

• Ja Dalībnieks izbrauc ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta. 
• Atrodoties sacensību trasē, dalībniekiem obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. 
• Dalībniekam ir pienākums sniegt palīdzību citam Dalībniekam traumu gadījumā un ziņot par 

negadījumu distances priekšniekam pa telefona numuru: 26350848, vai sacensību medicīnas 
personālu. 
• Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli un izstājas no sacensībām, tad atgriežoties uz starta 

zonu, par to jāinformē tiesneši. 
• Sacensību dalībniekiem nedrīkst piesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu jāizturas pret 
apkārtējo vidi. 

• Sacensību dienā dalībniekiem, sākot no plkst. 11:00, kad tiek dots pirmais starts, ir aizliegts 
trenēties un iesildīties sacensību trasē. 
• Visiem dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar sacensību nolikumu. 

• Reģistrējoties sacensību dienā, dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar 
sacensību nolikumu. 



• Sacensību dalībnieks ir atbildīgs par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem 

zaudējumiem, kas radušies piedaloties sacensībās. 

• Reģistrējoties sacensībām un dodoties trasē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par 

savas veselības atbilstību distances veikšanai. 

• Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām un/vai veselības 

traucējumiem sacensību laikā. 

• Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, var iesniegt protestu 

organizatoriem. Protests jāiesniedz 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 20.00 

EUR. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta. 

 

9. REĢISTRĀCIJA  

•  Iepriekšējā dalībnieku reģistrācija tiek organizēta elektroniski mājaslapā: www.bulta.lv/xcm. 

• Iepriekšējā dalībnieku pieteikšanās tiek reģistrēta līdz trešdienas, 25.08.2021., plkst. 23:59 

• Dalībnieki var pieteikties sacensībām arī uz vietas, sacensību dienā. Pieteikšanās beidzas 30 minūtes 

pirms katras sacensību grupas starta 

• Sacensību dalībnieks automātiski tiks ievietots atbilstošā sacensību kategorijā, ņemot vērā viņa 

licences kategoriju. 

• Ja sacensību dalībniekam nav UCI sportista licences, sacensību dalībnieks automātiski tiks pieteikts 

Open klases braucienam. 

 

10. DALĪBAS MAKSA  

Iepriekšēji pieteiktajiem dalībniekiem Dalības maksa netiek noteikta un tā ir BEZMAKSAS. 

Piesakoties uz vietas, sacensību dienā dalības maksa tiek noteikta 25.00 EUR   

 

Sportistiem tiek nodrošināts: 

• Elektroniskā laika uzskaite. 

• Online rezultāti sacensību laikā un pēc finiša fotofiniss.lv. 

• Foto galerija līdz 2 dienu laikā pēc finiša. 

• Atspirdzinoši dzērieni, augļi sacensību distancē un pēc finiša.  

• Balvas 1. – 3. vietu ieguvējiem vecuma grupās. 

 

11. UCI PUNKTI  

Vīriešu un sieviešu elites grupās UCI punkti tiek piešķirti saskaņā ar UCI noteikumu punktiem. 

 

12. KOMANDU VĒRTĒJUMS  

• Komandu vērtējumā tiek noteikti uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji atsevišķi maratona 

pusmaratona distancē. Komandu vērtējums tiek veikts, ja komandā ir pieteikti vismaz 3 dalībnieki. 

• Komandu vērtējumam var pieteikt sievietes un vīriešus neierobežotā dalībnieku skaitā, bet komandas 

rezultāta ieskaitē iet 3 labāko komandas dalībnieku distances laiku summa. 

• Uzvarētāja komanda ir ar mazāko laiku summu. 

• Komandas sastāvs tiek veidots reģistrējoties sacensībām iepriekšējās pieteikšanās sistēmā. Komanda 

tiek identificēta pēc vienāda reģistrācijas nosaukuma. Pēc iepriekšējās pieteikšanās termiņa beigām 

un sacensību dienā netiks veikti nekādi labojumi komandu uzskaitē. Iespēja izvēlēties kādu esošo vai 

reģistrēt jaunu komandu būs tikai tiem jaunajiem dalībniekiem kuri sacensībām piesakās uz vietas, 

starta dienā 
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13. SACENSĪBU CENTRS 

Sacensību centrs atrodas pie vecās Sūnu pamatskolas ēkas  un ir atvērts 29. augustā no plkst. 09:00 

– 17:00. 

 

14.  LICENČU KONTROLE 

Licences tiek pārbaudītas sekretariātā, ņemot vērā iepriekšējo reģistrāciju.   

 

15. SASCENSĪBU NUMURI 

Katram dalībniekam tiek izsniegts viens sacensību numurs, kas jāpiestiprina pie stūres. 

 

16. TIEŠSAISTES REZULTĀTI 

Sacensībām tiks nodrošināta tiešsaistes rezultāti, kas būs pieejami vietnē fotofiniss.lv.  

 

17. APBALVOŠANAS CEREMONIJA 

• Latvijas un Lietuvas čempionātā tiek apbalvoti 1. - 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā ar 

medaļām un sponsoru balvām. Uzvarētāji vīriešu, sieviešu, junioru puišu un junioru meiteņu 

grupā saņems nacionālā čempiona kreklus.  

• Open klases braucienā tiek apbalvoti 1.- 3. vietas ieguvēji ar medaļām un sponsoru balvām. 

• 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.  

• 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.  

• Komandu vērtējumā tiek apbalvotas 3 labākās komandas ar sponsoru balvām, atsevišķi 

maratona un pusmaratona distancē.  

 

18. SODI 

Sacensības notiek ievērojot UCI noteikumus par pārkāpumiem.  

 

19. ANTIDOPINGS: 

Uz sacensību dalībniekiem pilnā apmērā attiecas UCI antidopinga nosacījumi.  

 

20. SANITĀRAIS PROTOKOLS 

Vispārīgās prasības: 

• Visā sacensību norises laikā starp personām ir jāievēro vismaz 2 metru sociālā distancēšanās.  

• Jāveic regulāra roku mazgāšana. Roku dezinfekcijas līdzeklis tiks nodrošināts vairākās vietās 

sacensību teritorijā.  

• Kluba / komandas pārstāvja vai sportista pienākums ir veikt veselības pārbaudes. Dalība 

sacensībās personām ar “Covid – 19” simptomiem (gan dalībniekiem, gan sacensību 

organizatoriem) ir aizliegta. 

• Sacensību organizatoram ir tiesības atstādināt no sacensībām personu ar simptomiem un 

personu vai personas, kas ar tām bijušas saskarē, ja tām ir vismaz viens no šiem simptomiem: 



 

COVID-19 simptomi  

Temperatūra > 37'C 

Klepus 

Elpas trūkums 

Aizlikts deguns  

Iekaisis kakls 

Hronisks nogurums 

Neparastas galvassāpes 

Caureja/ vemšana 

 

 

Katram strādniekam un katram brīvprātīgajam, kas iesaistīts sacensību norisē, ir jāpārzina Covid – 19 

noteikumi un, nepieciešamības gadījumā jāseko instrukcijām.  


