Tehniskais gids
Starptautiskās šosejas riteņbraukšanas sacensības
Valka – Naukšēni – Valka 2021, Valkas četrcīņas 1.posms
Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanas 2021.gada sacensības
1.kategorija.
Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas
savienības (UCI) noteikumiem.
03.07.2021 plkst. 11:00 - 87 km (Valka-Kārķi-Naukšēni-Kārķi-Valka);
11:10 - 60 km (Valka-Kārķi-Valka); 30 km (Valka-Ērģeme-Valka). Starts
un finišs Valkā Tālavas un Varoņu ielu krustojumā. Reģistrācija
sacensībām un numuru izņemšana no plkst. 9:00 līdz 10:45 reģistrācijas
teltī netālu no starta vietas.
Komandu pārstāvju sapulce plkst.10:30 pie reģistrācijas telts, pavadošo
transportlīdzekļu sekošanas kārtības izloze.
Finišs tiek slēgts plkst.14:15, apbalvošana plkst.14:30
Apbalvošana. Šosejas riteņbraukšanas posma garās distances 87km
(vīrieši, sievietes) tiek apbalvoti ar diplomiem un naudas balvām 1.v.50.-EUR, 2.v.- 40.-EUR, 3.v.- 30.-EUR, naudas balvas tiks pārskaitītas
uz attiecīgo vietu ieguvēju bankas kontiem, kuri jāiesniedz sacensību
dienā sekretariātā, ar diplomiem un dāvanu kartēm 4.v.- 30.-EUR, 5.v.25.-EUR, 6.v.- 20.-EUR. 60 km distancē 1.–3. vietu ieguvēji un 30 km
distances uzvarētāji tiek apbalvoti ar piemiņas balvām un diplomiem.
Vecuma grupās garajā (87 km) un vidējā (60 km) distancē apbalvoti tiek
tikai pirmo vietu ieguvēji.
Drošība. Sacensību laikā visiem riteņbraukšanas sacensību dalībniekiem
obligāti ir jāvalkā aizsprādzētu, atbilstoši sertificētu aizsargķiveri. Šosejas
riteņbraukšanas sacensībās var doties bērni sākot no 10 gadu vecuma, ja ir
iegūta riteņbraucēja apliecība, kura jāuzrāda, saņemot numuru.
Riteņbraukšanas sacensībās dalībniekiem jāievēro spēkā esošie ceļu
satiksmes noteikumi. Trasē ir divas bīstamas vietas – apdzīvotās vietās
Vēveros un Kārķos – tur izvietotas brīdinājuma zīmes. Trasē atradīsies
ātrās medicīniskās palīdzības mašīna – bāzēšanās vieta Kārķi.
Riteņbraucēju peletona noslēdzošajā mašīnā atradīsies mediķis. Tuvākās
slimnīcas – Igaunija, Valga, Peetri 2; Vidzemes slimnīca Valmiera,
Jumaras 195. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts Valkā, Rūjienas
ielā 3.

Epidemioloģiskā drošība
1. Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas
slimības pazīmes;
2. Komandu pārstāvji, treneri, sportisti ievēro divu metru fizisku distanci
un neveicina drūzmēšanos sacensību sekretariātā, saņemot dalībnieku
numurus, kontaktējoties ar tiesnešiem un citu apkalpojošo personālu;
3. Pulcēšanās starta koridoros notiek ne ātrāk kā 15 minūtes pirms starta.
4. Pēc finiša, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no
fiziska kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.);
5. Apbalvošanas ceremonijā sacensību organizatori un sportisti attālināti
sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta .
6. Atbilstoši MK noteikumiem sacensībās piedalās līdz 300 cilvēkiem
t.sk.dalībnieki un akreditētās personas - tiesneši, treneri, komandu
pārstāvji.
7. Komandu līdzjutējiem – vecākiem, draugiem, draudzenēm utt.jābūt
līdzi derīgam Covid-19 sertifikātam vai ne vēlāk kā 72 stundas iepriekš
veiktam negatīvam Covid-19 testam.
8. Komandu pārstāvjiem reģistrējoties sacensībām jāiesniedz
komandas vārdiskais sastāvs (dalībnieki, treneri, mehāniķi utt.).
9.
Visiem
sacensībās
DISTANCĒŠANOS!
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-
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Citi jautājumi. Sacensību trasē būs pieejams ūdens barošanas punktā
Ērģemē, kā arī finišā pie reģistrācijas telts. Sanitārā zona būs pie
barošanas punkta Ērģemē. No plkst.10.00 līdz 14:00 darbosies kafejnīca
“Sprints” Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē. Peldēšanās vieta –
Zāģezers 3km no starta vietas braucot pa Varoņu ielu.
Sacensību galvenais tiesnesis – Elita Grašiņa 26128939,
Sacensību organizatori – Raivis Graņics 26306929; Māris Koops
29424580.
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