
UCI noteikumu 4. daļa

MTB riteņbraukšanas 
noteikumi



1. nodaļa Vispārējie noteikumi

• 4.1.001.

A) Cross-country: XC (2. nodaļa - cross-country pasākumi) 
– Cross-country Olympic: XCO (olimpiskais kross)

– Cross-country marathon: XCM (maratons)

– Cross-country point-to-point: XCP (no punkta uz punktu) 

– Cross-country short circuit: XCC (Short Track) 

– Cross-country eliminator: XCE (izslēgšanas braucieni)

– Cross-country time trial: XCT (brauciens uz laiku) 

– Cross-country team relay: XCR (komandu stafete) 

– Cross-country stage race: XCS (posmu sacensības) 

Sacensību veidi - disciplīnas



B) Downhill: DH (3. nodaļa)

–Downhill Individual: DHI 

–Downhill Marathon: DHM 

C) Four Cross: 4X (4. nodaļa) 

D) Enduro: END (5. nodaļa)



• 4.1.002.

MTB sacensības tiek organizētas vecuma grupās, 
kas norādītas noteikumu 1.1.034. un 1.1.037., 
izņemot disciplīnās, kas noradītas zemāk.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Vecuma grupas



Sievietes U23

• 4.1.003.

Cross-country Olympic (XCO) disciplīnā sievietes 
vecumā no 19 līdz 22 gadiem attiecas uz 
kategoriju U23

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Vecuma grupas



Olimpiskais kross – XCO

• 4.1.004.

Izņemot pasaules čempionātos, kontinentālos 
čempionātos un, pēc nacionālas federācijas 
lēmuma, nacionālajos čempionātos U23 
kategorijas sportisti drīkst piedalīties elites 
kategorijas sacensībās, pat gadījumos, kad ir 
paredzētas atsevišķās U23 kategorijas sacensības.

Vecuma grupas

1. nodaļa Vispārējie noteikumi



• 4.1.005.

Maratons – XCM

Maratona sacensības ir atvērtas visiem sportistiem, 
kas sasnieguši 19 gadu vecumu vai vecākiem un 
iekļauj veterānu vecuma grupu. Rezultāti netiek 
vērtēti atsevišķās vecuma grupās.

XCE, XCC, 4X un END kategorijas braucieni ir atvērti 
sportistiem no 17 gadu vecuma un vecākiem. 
Juniori, U23 un Elite netiek vērtēti atsevišķi.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Vecuma grupas



• 4.1.006.

Izņemot pasaules čempionātu nobraucienā (DH), 
sacensības ir atvērtas sportistiem no 17 gadu 
vecuma. 

Pasaules čempionātos tiek organizētas sacensības 
junioriem un juniorēm, pasaules kausos - junioriem.

Visās citās sacensībās punktus aprēķina balstoties 
uz rezultātu nevis vecuma grupu. Tikai viens 
kopējais rezultāts ir jāsūta uz UCI.

Gadījumā, ja nacionāla čempionāta labāko laiku 
uzrāda juniors, viņam ir jāvelk čempiona krekls. 

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Vecuma grupas



Masters

• 4.1.009.

Visi sportisti kuriem ir MTB master licences un tie  
ir sasnieguši 30 gadu vecumu drīkst piedalīties 
visās UCI MTB kalendāra sacensībās, izņemot 
sekojošos sportistus:

1. Jebkurš sportists, kurš piedalījās UCI MTB kalendāra 
sacensības vai reģionālajās spēlēs, ārpus veterānu 
kategorijas, izņemot pasaules maratonu 
čempionātu.

2. Jebkurš sportist, kurš ir UCI reģistrētas komandas 
sastāvā.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Vecuma grupas



• 4.1.010.
MTB maratonos, UCI MTB Marathon Series maratonos 
un Enduro sacensībās seniori drīkst startēt ar vienas 
dienas licenci. 
Licencē jābūt skaidri norādītam tās darbības 
periodam. Nacionālai federācijai jāseko līdzi, lai vienas 
dienas licences īpašniekam ir apdrošināšana uz 
licences darbības periodu un tādas pašās priekšrocības 
kā parastās licences turētājam.
Lai piedalītos pasaules master čempionātā, masteriem
jāpiesākas ar masteru licenci.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Vecuma grupas



• 4.1.012.

Uz Olimpiskajām spēlēm, Pasaules čempionātu un 
Pasaules kausiem tehnisko delegātu nozīmē UCI.

• 4.1.013.

Tehniskais delegāts kontrolē tehnisko sagatavošanos 
sacensībām un nodrošina nepieciešamos sakarus ar 
organizatoru, neietekmējot organizatora atbildību.

• 4.1.014.

Ja sacensības notiek jaunā vietā, tehniskajām 
delegātam jāveic iepriekšēja sacensību vietas 
inspekcija. 

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Tehniskais delegāts



• 4.1.015.
Tehniskajam delegātam jāierodas sacensību vietā 
vismaz 24 stundas pirms oficiālo treniņu starta un 
jāveic inspekcija kopā ar sacensību galveno tiesnesi 
un organizatoru. Tehniskais delegāts koordinē 
sacensību tehnisko sagatavošanu atbilstoši viņa 
rekomendācijām. Tehniskais delegāts atbild par 
trases konkrēto variantu un par tās izmaiņām.
Gadījumā, ja tehniskais delegāts nav nozīmēts, viņa 
pienākumus pilda galvenais tiesnesi. 
• 4.1.016.
Tehniskais delegāts piedalās komandu menedžeru 
sapulcē.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Tehniskais delegāts



• 4.1.017.

Visiem organizatoriem ir jāpieņem darbā maršalu 
koordinatoru, kurš runā vienā no UCI oficiālajam 
valodām. Tehniskais delegāts un galvenais 
tiesnesis tiekas ar maršalu koordinatoru pirms 
sacensībām, lai pārrunātu sacensību drošību. 
Organizatoram jānodrošina pietiekošs maršalu 
daudzums, lai sacensības noritētu droši. 
Organizatoram jānodrošina detalizēta maršalu 
karte.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Maršali



• 4.1.018.
Maršala minimālais vecums ir valstī noteiktais 
pilngadības vecums. 
• 4.1.019.
Sacensību laikā maršaliem jāvalkā atšķirīga forma un 
identifikācijas karte.
• 4.1.020.
Maršaliem jābūt svilpei. Tiem maršaliem, kas atrodas 
svarīgos punktos ir jābūt rācijai. Rāciju saziņai jābūt visā 
distances garumā.
• 4.1.021.
Maršaliem ir jāizstāsta viņu uzdevumi un jāizsniedz 
sacensību distances shēma.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Maršali



• 4.1.022.

Sacensību trasei  jābūt atvērtai sportistiem tikai 
oficiālo treniņu un sacensību laikā .

Maršaliem un medicīnas personālam jābūt klāt 
arī oficiālo treniņu laikā. Nepiederošam 
personām aizliegts atrasties trasē.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi

Drošība

Sacensību procedūra



• 2.1.023.

Galvenais tiesnesis, konsultējoties ar UCI 
tehnisko delegātu vai organizatoru, var pieņemt 
lēmumu - atcelt sacensības sliktu laika apstākļu 
dēļ. 

Sacensību procedūra

1. nodaļa Vispārējie noteikumi

Sacensību atcelšana



• 4.1.024.

Pirms sacensību sākuma trasei jābūt skaidri 
nomarķētai. Sacensību shēmai jābūt izkarinātai 
reģistrācijas vietā. Pieejai sacensību trasei jābūt 
kontrolētai no tā brīža, kad galvenais tiesnesis vai 
tehniskais delegāts ir ieradies to inspektēt. 

• 4.1.025.

Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un kontinentālajos 
čempionātos, Pasaules kausos un HC kategorijas 
sacensībās komandu pārstāvjiem jāpiedalās 
sapulcē. Tai jābūt izziņotai sacensību programmā.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi

Pirms starta

Sacensību procedūra



• 4.1.027.

Licenču pārbaude un reģistrācija notiek sacensību 
ofisā. Oficiālie treniņi ir atļauti tikai pēc licences 
pārbaudes un stūres numura saņemšanas. 

• 4.1.028.

Dalībnieku sarakstam jābūt gatavam pirms 
sacensību starta. Tam jāsatur dalībnieku vārdu, 
uzvārdu, komandas nosaukumu un UCI kodu, kā arī 
sacensību kategoriju, tipu, garumu un starta laiku.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Sacensību procedūra

Pirms starta



• 4.1.029.

Organizatoram jānodrošina minimums 6 rāciju 
komplektus sacensību tiesnešiem, vienu 
tehniskajam delegātam un vienu sacensību 
sekretāram. Atsevišķam kanālam jābūt rezervētam 
tiesnešu kolēģijas sakariem ar organizatoru.  

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Sacensību procedūra

Pirms starta



• 4.1.030.

Organizatoram jānodrošina pietiekoši liela sportistu 
izsaukšanas zona, lai tur varētu iesildīties. 

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Sacensību procedūra

Starts



• 4.1.031.

Sacensībās ar kopējo startu sportistu izsaukšanai uz 
startu jāsākas vismaz 20 minūtes pirms starta. Šo 
periodu var saīsināt, ja to pieļauj sportistu skaits. 
Piecas minūtes pirms starta pa apziņošanas sistēmu ir 
jāpaziņo attiecīgais ziņojums, tas jāatkārto trīs minūtes 
pirms starta. 

Sportisti uz starta stājas tādā kārtībā kādā tos izsauc, 
sportistu skaitu vienā rindā nosaka galvenais tiesnesis, 
to kontrolē starta tiesnesis. Sportists pats izvēlās kādu 
pozīciju ieņems.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Sacensību procedūra

Starts





No tā brīža, kad sportisti ir nostājušies startā, 
jebkāda iesildīšanas ir aizliegta. 

Starta došanas procedūra ir sekojoša:

Brīdinājumi:
• 3 minūtes

• 2 minūtes

• 1 minūte

• 30 sekundes

• 15 sekundes

Starts tiek dots ar starta pistoli vai svilpi.



• 4.1.032.

Visus paziņojumus par startu, sākot no 3 minūtēm 
un līdz startam, paziņo tikai starta tiesnesis.

• 4.1.033.

Paziņojumiem jābūt vismaz vienā no UCI 
oficiālajam valodām.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Sacensību procedūra

Starts



• 4.1.034.

Sportistiem jāuzvedas sportiski, tie nedrīkst traucēt 
citiem sportistiem, kuri viņus apdzen sacensību 
laikā.

• 4.1.035.

Ja sportists novirzās no trases, viņam jāatgriežas 
trasē tajā pašā vietā. Ja sacensību galvenais 
tiesnesis uzskatīs, ka sportist ir ieguvis priekšrocību, 
tad var viņu diskvalificēt.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Sacensību procedūra

Sportistu uzvedība



• 4.1.036.

Sportistam ir jāsargā daba, viņš nedrīkst izmest 
atkritumus.

• 4.1.037.

Ikvienam, kurš tiks pieķerts pie trases izmainīšanas, 
tiks atņemta viņa akreditācija,  sportists tiks 
diskvalificēts.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Sacensību procedūra

Sportistu uzvedība



• 4.1.038.

Sportisti nedrīkst izmantot rācijas vai jebkādas citas 
sakuru ierīces. 

• 4.1.039.

Riepas ar metāla radzēm ir aizliegtas. 

• 4.1.039.bis

MTB sacensības nedrīkst izmantot tradicionālās 
šosejas stūres. Stūres pagarinājumi kā triatlonā vai 
individuāla brauciena velosipēdiem ir aizliegti. 
Tradicionālie papildus rokturi ir atļauti.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Aprīkojums





Kas šeit nav labi?



• 4.1.040.

Piepūšamas arkas pāri trasei ir aizliegtas.

• 4.1.041.

Organizatoram jānodrošina divriteņu mazgāšanas 
zona.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Konstrukcijas



• 4.1.042.

Cik tas ir iespējams cross-country, 4X un DH trasēm 
ir jābūt atdalītam vienai no otras, ja vienā vietā 
notiek vairākas disciplīnas. Ja tas nav iespējams, tad 
treniņu plānam jābūt sastādītam tā, lai trases 
netiek lietotas vienlaicīgi. 

• 4.1.043.

Starta un finiša zonās nedrīkst būt nekādu šķēršļu, 
kas var izraisīt sadursmi vai kritienu.

1. nodaļa Vispārējie noteikumi
Trase



4.2.001.

XCO sacensību  garumi un ilgumi ir norādīti tabulā:

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Sacensību raksturojums

XCO – Olimpiskais kross



Pasaules čempionāti, 
Pasaules kausi, 
Kontinentālie 

čempionāti, HC un 1. 
kategorijas 
sacensības

2. kategorijas 
sacensības

3. kategorijas sacensības

Sacensību 
ilgums

Apļa 
garums

Sacensību 
ilgums

Apļa 
garums

Sacensību 
ilgums

Apļa garums

Vīrieši
juniori

1:00 - 1:15 

4km -
6km

1:00 - 1:15 

4km -
10km 

1:00 - 1:15 

Nav 
ierobežojumu

Sievietes 
juniores

1:00 -1:15 1:00 - 1:15 
1:00 - 1:15 

Vīrieši 
U23

1:15 - 1:30 Brauc ar Eliti
Brauc ar Eliti

Sievietes 
U23

1:15 - 1:30 Brauc ar Eliti
Brauc ar Eliti

Vīrieši 
Elite

1:20 - 1:40 
1:30 - 2:00 Nav 

ierobežojumu

Sievietes 
Elite

1:20 - 1:40 
1:30 - 2:00 Nav 

ierobežojumu



• 4.2.002.

XCO sacensību trasei jābūt pievilcīga plānojuma. 
Ideālā variantā āboliņa formā, lai būtu interesanta 
skatītājiem. 

Dubultās ēdināšanas/tehniskās palīdzības zonas ir 
ļoti ieteicamas. 

Katrā kilometrā jābūt atzīmei, cik kilometru ir 
palikuši līdz finišam. 

• 4.2.003.

Sportisti startē vienā grupā

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Sacensību raksturojums

XCO – Olimpiskais kross





• 4.2.004.
XCM sacensību distances garumam jābūt no 60 līdz 160 km.
Visas XCM sacensības skaitās 3. kategorijas sacensības.
Ja organizators vēlas izmantot citu distances garumu, viņam 
iepriekš jāsaņem UCI atļauja.
Ik pa 10 kilometriem jābūt atzīmei, cik ir palicis līdz finišam. 
Sacensības var norisināties vienā aplī vai vairākos, bet ne vairāk kā 
trīs.
Ja sacensības ir vienā aplī, tad trase nedrīkst atkārtoties.
Tikai starta un finiša zona var būt vienā vietā.
Ja sacensības ir vairākos apļos, sievietes nedrīkst izmatot īsākus 
apļus.
• 4.2.005.
Sportistiem jāstartē vienā grupā

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Sacensību raksturojums

XCM – Maratons



• 4.2.006.

XCP sacensību trasei jāsakas vienā vieta un 
jābeidzas citā vietā.

Vienas dienas XCP sacensības skaitās 3. kategorijas 
sacensības.

XCP sacensības tiek uzskatītas par XCO, attiecīgi 
nacionālie čempioni un Pasaules čempions XCO 
startē savā čempiona kreklā.

• 4.2.007.

Sportisti startē vienā grupā.

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Sacensību raksturojums

XCP – No punkta uz punktu



• 4.2.016.

Sacensību trasē ir jāiekļauj meža takas, pļavas, 
grants ceļi kā arī daudz kāpumu un nobraucienu. 

Asfaltēti ceļi nedrīkst pārsniegt 15%

• 4.2.017.

Tresi jābūt pilnībā izbraucamai, neskatoties uz 
reljefu un laika apstākļiem. Vietās, kas var ātri 
sabojāties, jābūt paralēlām sekcijām. 

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Trases



• 4.2.018. 

Pēc garām un šaurām taciņām ir jāseko platākām 
sekcijām. 

• 4.2.019.

Pasaules un kontinentālo čempionātos, Pasaules 
kausos un HC kategorijas sacensībās jāparedz 
vismaz 6 skatītāju pārejas vietas. Tādās vietās 
maršaliem jābūt abās trases pusēs.

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Trases



• 4.2.020. 

Visai sacensību trasei jābūt marķētai sekojoši:

• 4.2.021.

Trases virzienu un bīstamas vietas ir jānorada ar 
melnām bultām uz balta vai dzeltena fona. Norādēm 
jābūt ka minimums 40 cm augstam un 20 cm platām.

Norādes  jāpiestiprina ne augstāk par 1.5 metriem.

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Trases marķēšana







• 4.2.022. 

Norādes tiek uzstādītas trases labajā pusē, izņemot 
gadījumu, ja ir pagrieziens pa labi, šajā gadījumā 
norāde jāliek kreisajā pusē.

• 4.2.023.

Norādes jāliek 10 metrus pirms krustojuma un 10 
metrus aiz krustojuma, lai norādītu, ka ir pareizs 
virziens. 

Nepareizais virziens ir jānorada ar «X»

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Trases marķēšana



• 4.2.024. 

Potenciāli bīstamajos posmos ir jāliek norādes ar 
vienu vairākām bultām uz leju. Norāde jāliek 10 – 20 
metrus pirms un tieši pirms bīstamas vietas. 

Ja posms ir bīstams ir jāliek divas bultas uz leju.

Ja posms ir ļoti bīstams tad trīs bultas.

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Trases marķēšana





• 4.2.025. 

Trašu 

apzīmējumi:

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Trases marķēšana



• 4.2.026. 

Potenciāli bīstami nobraucieni ir jānorobežo ar 
nemetāla, piemērām, koka vai plastmasas mietiem 
1.5 – 2 metru augstumā. 

Ātrās trases zonas ir jāatdala no skatītājiem ar lenti, 
izveidojot ne mazāk kā 2 metrus platu drošības zonu.

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Trases marķēšana





• 4.2.027. 

Ja trases posmos ir šķērsli, koki,  celmi vai betona 
sienas. Drošībai ir jāizmanto, piemēram, siena ķīpas. 
Tādi drošības līdzekļi nedrīkst traucēt trases 
izbraukšanai.

Ja trase virzās gar stāvu nogāzi, tad ir jāizvieto 
drošības tīkli. Drošības tīkla šūnām jābūt mazākam 
par 5x5cm.

Jebkuriem koka tiltiem vai šķērsojumiem jābūt 
nosegtiem ar pretslīdes materiālu.

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Trases marķēšana





• 4.2.028. 

XCO sacensībās trasei jābūt pilnībā marķētai un 
noslēgtai visa distances garumā

XCM trasei jābūt marķētai tā, lai pa to var izbraukt 
bez problēmām.

• 4.2.029.

Tur kur tas iespējams, koku saknēm, celmiem un 
citiem nelīdzenumiem jābūt nokrāsotiem ar 
luminiscējošo krāsu, kas bioloģiski noārdās. 

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Trases marķēšana



• 4.2.030.

Starta un finiša baneriem jābūt tieši virs līnijas 
vismaz 2.5 metru augstumā un visa trases platumā.

• 4.2.031.

Starta zonai jābūt vismaz 6 metrus platai 50 metrus 
pirms un 100 metrus pēc starta līnijas. (Pasaules 
čempionātos un kausos 8 metrus platai)

Starta zonai jābūt vai nu uz līdzenumā vai pret 
kalnu. 

Pirmajam sašaurinājumam pēc starta jābūt viegli 
izbraucamam visiem sportistiem kopā.

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Starta un finiša zonas



• 4.2.032.

Finiša zonai jābūt vismaz 4 metrus platai un 50 
metrus garai pirms, ka arī 20 metrus aiz finiša  
līnijas. (Pasaules čempionātos un kausos 8 metrus 
platai.)

Finiša zonai jābūt vai nu uz līdzenumā vai pret 
kalnu. 

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Starta un finiša zonas



• 4.2.033.

Norobežojošas barjeras jāuzstāda kā minimums 100 
metrus pirms un 50 metrus pēc starta vai finiša 
līnijas.

• 4.2.034.

Pēdējam kilometram jābūt skaidri atzīmētam. 

2. nodaļa Cross-Country sacensības
Starta un finiša zonas





2. nodaļa Cross-Country sacensības
Ēdināšanas un tehniskās palīdzības zona





2. nodaļa Cross-Country sacensības
Ēdināšanas un tehniskās palīdzības zona

• 4.2.035.

Sportistu barošana atļauta tikai speciālajās zonās, 
kuras tiek izmantotas arī tehniskas palīdzības 
sniegšanai.

• 4.2.036.

Šādai zonai jāatrodas pietiekoši platā un līdzenā 
vietā. Šim zonām jābūt pietiekoši garam un jābūt 
vienmērīgi izvietotām pa visu trasi. 

XCO sacensībās jābūt vismaz vienai dubultai 
ēdināšanas/ tehniskās palīdzības zonai vai divām 
parastajām zonām. XCM sacensības jābūt vismaz trīs 
zonām. 
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• 4.2.037.

Tehniskais delegāts vai galvenais tiesnesis, 
sadarbībā ar sacensību direktoru izlemj, kādas 
un kur būs ēdināšanas un tehniskās palīdzības 
zonas.

• 4.2.038.

Šīm zonām jābūt pietiekoši platām, lai sportisti, 
kas apstājušies, netraucētu citiem sportistiem.

Komandas personālam jābūt tērptam komandas
formā.
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• 4.2.039.

Zonām ir jābūt skaidri atzīmētām un 
sanumurētām. Zonām jābūt norobežotām no 
skatītājiem. Pieeju šīm zonām kontrolē tiesneši 
un/ vai maršali.

• 4.2.040.

Šajās zonā nedrīkst ienākt neviena persona, 
kurai nav akreditācijas. 





• 4.2.041.

Fiziskais kontakts starp sportistiem un komandas 
personālu atļauts tikai ēdināšanas un tehniskās 
palīdzības zona. 

Padodot sportistam ēdienu vai dzērienu, padevējs 
nedrīkst skriet blakus sportistam.

• 4.2.042.

Komandas personālam aizliegts apliet sportistu vai 
divriteni. 
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• 4.2.043.

Mainīt saules aizsargbrilles drīkst tikai ēdināšanas un 
tehniskās palīdzības zonā. Teritorija briļļu nomaiņai 
var atrasties zonas beigās. 

• 4.2.044.

Sportists nedrīkst nogriezties no trases vai 
apgriezties pretējā virzienā, lai atgrieztos ēdināšanas 
un tehniskās palīdzības zonā. Sportists, kurš tā 
rīkojās, tiek diskvalificēts. Tikai pašā zonā sportists 
var apgriezties, netraucējot citus sportistus.
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• 4.2.045.

Tehniskas palīdzības  sniegšana sacensība atļauta 
tikai ievērojot sekojošus noteikumus.

• 4.2.046.

Sacensību laikā sportistam divritenim var tikt 
nomainīta jebkura detaļa, izņemot rāmi. Divriteņa 
nomaiņa nav atļauta un sportistam jāšķērso finiša 
līnija ar to pašu stūres numuru, ar kādu tas 
startējis. 
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• 4.2.047.

Tehnisko palīdzību drīkst sniegt tikai ēdināšanas un 
tehniskās palīdzības zonā. 

• 4.2.048.

Rezerves detaļām un instrumentam jāatrodas šajās 
zonās. 

Remonts ir jāveic pašam sportistam, viņa komandas 
biedram, komandas personālam vai neitrālās 
tehniskās palīdzības personālam. 
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• 4.2.049.

Ārpus zonām tehnisko palīdzību sportistam var 
sniegt tikai viņa komandas biedrs. 

Sportists var pārvadāt kameras un citus mazus 
instrumentus, kas nerada bīstamību viņam pašam 
un citiem sportistiem.
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• 4.2.050.

Tur kur tas iespējams, maršaliem jāatrodas 
redzamības attālumā vienam no otra.

Maršali ar svilpes signālu brīdina viens otru par 
sportistu tuvošanos.

• 4.2.051.

Visiem maršaliem, kas atrodas potenciāli bīstamā 
zonā, jābūt nodrošinātiem ar dzelteniem 
karodziņiem.
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• 4.2.052-59.

Jābūt vismaz vienai med. automašīnai, vienam 
motociklam (vai kvadraciklam), pirmās palīdzības 
punktam, vienam vadības ārstam un 6 ārstu 
palīgiem.

Visiem ārstiem jānodrošina rācijas. 

2. nodaļa Cross-Country sacensības

Medicīniskā palīdzība (minimums)

Drošība



• 4.2.060.

Organizatoram pilnība jānomarķē trase ne vēlāk kā 
24 stundas pirms sacensību starta. 

Oficiālo treniņu laikā sportistu numuriem jābūt 
piestiprinātiem uz stūres.
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• 4.2.061.

Starta kārtība tiek noteikta sekojoši:

– XCO sacensībās (izņemot Pasaule čempionātus un 
kausus):

1. Pēc pēdējā publicētā UCI XCO ranga.

2. Sportisti, kas nav šajā rangā - izlozes kārtībā.

– XCM sacensībās:

1. Pēc pēdējā publicētā UCI XCM ranga.

2. Pēc pēdējā publicētā UCI XCO ranga.

3. Sportisti, kas nav šajos  rangos - izlozes kārtībā.
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• 4.2.062.

Sportisti, kas ir izstājušies no sacensībām, 
nesaņem punktus par šīm sacensībām.

• 4.2.063. 

Sportistiem, kas ir apdzīti par apli vai atrodas «80% 
zonā» ir jāizstājas no sacensībām, izejot caur 
speciali tam atvēlēto izeju pirms finiša.
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• 4.2.064.

Jebkuram sportistam, kas ir uzrādījis par 80 % 
lēnāku rezultātu kā līdera pirmā apļa rezultāts, 
izstājas no sacensībām, izejot caur speciali tam 
atvēlēto izeju pirms finiša, izņemot, ja sportists ir 
pēdējā aplī. Lēmu par to vai XCO sacensības tiks 
pielietota «80% zona» pieņem galvenais tiesnesis. 
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