Kalnu dviračiu 4 etapu (MTB) taure “LiVelo kauss 2016”
Nuostatai
Varžybu serialas susideda iš keturiu skirtingu etapu, kuriuose bus nustatyti nugaletojai bendroje iskaitoje
pagal nuostatuose nurodytas amžiaus grupes ir komandineje iskaitoje.
Etapas

I
II
III
IV

Varžybu duomenys
Pavadinimas
Vieta
Data
Formatas
Līvānu MTB Maratonas
Līvāni, LAT
16.07.2016.
XCM
I etapo nuostatai (LAT) http://www.liveloteam.lv/images/misc/2016/LivanuMTB16/Nolikums_Livanu_MTB_Maratons_2016.pdf
I etapo registracija http://briedis.cyclingforall.lv/comp/view/5
Kūku velokrosas
Kūku kaimas, LAT
23.07.2016.
XCO
II etapo nuostatai (LAT) http://www.liveloteam.lv/images/misc/2016/KukuXCO16/Nolikums_Kuku_Velokross_2016.pdf
II etapo registracija http://briedis.cyclingforall.lv/comp/view/12
Velokrosas „Sēlijas
Gārsene, LAT
28.08.2016.
XCO
pērle 2016“
III etapo nuostatai (LAT) http://www.liveloteam.lv/images/misc/2016/SelPerle16/Nolikums_Selijas_Perle_2016.pdf
III etapo registracija http://briedis.cyclingforall.lv/comp/view/14
Kūku MTB Maratonas
Kūku kaimas, LAT
18.09.2016.
XCM
IV etapo nuostatai (LAT) http://www.liveloteam.lv/images/misc/2016/KukuMTB16/Nolikums_Kuku_MTB_Maratons_2016.pdf
IV etapo registracija http://briedis.cyclingforall.lv/comp/view/8

Bendros iskaitos amžiaus grupes:
VZ
SM
VJ
SJ
V
S
VS
SS
VV

Berniukai
Mergaites
Jauničiai
Jaunutės
Vyrai
Moteris
Senjorai
Senjoros
Veteranai

2004.-2001. g.m.
2004.-2001. g.m.
2000.-1997. g.m.
2000.-1997. g.m.
1996.-1976. g.m.
1996.-1976. g.m.
1975.-1966. g.m.
1975. g.m. ir vyresnes
1965. g.m. ir vyresni

Kiekviename atskirame etape galimos ir kitos amžiaus grupes, įskirtinai ir vaiku, bet šios grupes nera itraukiamos i
bendra taures iskaita.
Minimalus dalyviu skaičius komandu iskaitoje – 4 dalyviai, nepriklausomai nuo amžiaus grupės.
Kiekvienam varžybu dalyviui, kiekviename etape yra skaičiuojami reitingo taškai pagal formule:
Distancijos nugaletojo laikas / dalinamas / su kiekvieno dalyvio laiku ir / dauginamas / su 1000.
Bendroje individualioje iskaitoje sumuojasi kiekvieno dalyvio 3 geriausiu etapu reitingo taškai.
Komandineje iskaitoje sumuojasi 4 geriausiu komandos dalyviu taškai kiekviename varžybu etape. Bendroje
komandineje iskaitoje sumuojasi visu 4 etapu komandiniai taškai.
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Bendroje iskaitoje apdovanojami:
•
•
•

3 geriausi dalyviai kiekvienoje amžiaus grupeje – medaliais ir tauremis;
6 geriausi dalyviai kiekvienoje amžiaus grupeje – diplomais;
3 geriausios komandos – tauremis.

Dalyvavimo mokestis yra nusakomas pagal kiekvieno atskiro etapo nuostatais:
•
•
•

Nuo 3 iki 5 EUR registruojantis iš anksto;
Nuo 5 iki 8 EUR registruojantis varžybu diena;
Išankstine registracija i visus 4 varžybu etapus iki 22.07.2016. – 12 EUR.

Dalyvavimo mokestis yra mokamas grinais pinigais varžybu diena prieš starta, arba bankiniu pavedimu i pagrindiniuose
nuostatuose nurodyta banko saskaita. Organizacijoms galima išrašyti saskaita faktūra.
Taures pagrindiniai nuostatai (LAT):
http://www.livelo-team.lv/images/misc/2016/LiVeloMTB16/LiVelo_Kauss_MTB_kopvertejuma_nolikums_2016.pdf
Kita varžybu informacija (LAT):
http://www.livelo-team.lv/livelo-kauss-2016
Kontaktai:
Mail 1: info@livelo-team.lv
Mail 2: selijasperle@inbox.lv
Mob.tel.1: +371 26350848 Dainis Skruzmanis
Mob.tel.2: +371 22834734 Juris Brakovskis

Pastaba:
Antras varžybu etapas „Kūku velokrosas“ ir trečias varžybu etapas „Sēlijas pērle 2016“ dalyvauja bendroje Latvijos MTB
kroso (XCO) iskaitoje „Open XCO Cup Latvia 2016“.
Daugiau informacijos:
http://xco.lv/lv/open-xco-cup-latvia-2016/
Nuostatai (ENG):
http://xco.lv/en/regulations-of-open-xco-cup-latvia-2016/
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