
 

 

 

Starta numuri tiek piešķirti tikai tiem dalībniekiem, kuri ir veikuši reģistrāciju Vivus.lv MTB 
maratons on-line sistēmā saskaņā ar nolikumā paredzēto termiņu! Tikai saskaņā ar iepriekš 

piešķirto starta numuru dalībniekam ir garantēta vieta atbilstošā starta koridorā.  

 

2019. gada sezonas pirmajā posmā numurus piešķir sekojošā secībā: 

 
1. - 50. vieta 2018. gada Vivus.lv MTB Maratona (turpmāk Vivus MTB) distances 

kopvērtējumā 
Top 20 distances kopvērtējumā kādā no posmiem 2018. gada Vivus MTB 

2018. gada LRF MTB Elites ranga sportisti 
51. - 100. vieta 2018. gada Vivus MTB distances kopvērtējumā 

Top 21-50 distances kopvērtējumā kādā no posmiem 2018. gada Vivus MTB 
Uzaicinātie sportisti 

1.- 50. vieta SEB MTB maratona (turpmāk SEB MTB) 2018. gada distances kopvērtējumā* 
101. - 200. vieta 2018. gada Vivus MTB distances kopvērtējumā 

51.- 100. vieta SEB MTB 2018. gada distances kopvērtējumā 
201. - 300. vieta 2018. gada Vivus MTB distances kopvērtējumā 
101.- 200. vieta SEB MTB 2018. gada distances kopvērtējumā 

301. vai zemāka vieta 2018. gada Vivus MTB distances kopvērtējumā 
201. vai zemāka vieta SEB MTB 2018. gada distances kopvērtējumā 

 
 

*- šī seriāla rezultātus ņem vērā tajos gadījumos, ja dalībniekam nav ieskaite nevienā no 
Vivus.lv MTB Maratona 2018. gada sezonas posmiem.  
 

 



 

Sākot no otrā posma numurus piešķir sekojošā secībā: 

 
1. - 50. vieta pēc vidējā rezultāta 2019. gada Vivus MTB distances kopvērtējumā* 

Top 20 distances kopvērtējumā kādā no posmiem 2018. gada Vivus MTB** 
2018. gada LRF MTB Elites ranga sportisti** 

51. - 100. vieta pēc vidējā rezultāta 2019. gada Vivus MTB distances kopvērtējumā 
Top 21-50 distances kopvērtējumā kādā no posmiem 2018. gada Vivus MTB** 

Uzaicinātie sportisti 
Top 51-100 distances kopvērtējumā kādā no posmiem 2018. gada Vivus MTB** 

1.- 50. vieta SEB MTB 2018. gada distances kopvērtējumā** 
101. - 200. vieta pēc vidējā rezultāta 2019. gada Vivus MTB distances kopvērtējumā 

Top 101-200 distances kopvērtējumā kādā no posmiem 2018. gada Vivus MTB** 
51.- 100. vieta SEB MTB 2018. gada distances kopvērtējumā 

201. - 300. vieta pēc vidējā rezultāta 2019. gada Vivus MTB distances kopvērtējumā 
Top 201-300 distances kopvērtējumā kādā no posmiem 2018. gada Vivus MTB** 

101.- 200. vieta SEB MTB 2018. gada distances kopvērtējumā 
301. vai zemāka vieta pēc vidējā rezultāta 2019. gada Vivus MTB distances kopvērtējumā 
301. vai zemāka vieta distances kopvērtējumā kādā no posmiem 2018. gada Vivus MTB** 

201. vai zemāka vieta SEB MTB 2018. gada distances kopvērtējumā 
 

 

* - vidējo rezultātu aprēķina sezonas laikā izcīnīto vietu summu dalot ar posmu skaitu, kuros 
dalībnieks ir finišējis.  
** - sākot no otrā posma 2018. gada rezultātus ņem vērā tikai tad, ja dalībniekam nav 
rezultāts nevienā no Vivus.lv MTB Maratona 2019. gada sezonas posmiem. 
- TOP10 numurus katrā posmā piešķir pēc kopvērtējuma rezultātiem, nevis vidējā rezultāta. 

Dalībnieku ievērībai!  

Dalībniekam mainot distances starp sezonām vai sezonas laikā, viņa rezultātam tiek pieskaitītas 50.vietas 
(izņemot pēdējo posmu)! 

Par vietas ieņemšanu neatbilstošā koridorā, dalībnieks var tikt sodīts ar 10 minūšu sodu pie sacensību 
rezultāta! 

Sacensību galvenajam tiesnesim ir atļauts veikt izmaiņas starta koridoru ieņemšanas kārtībā, pamatojot 
izmaiņu iemeslu. 

Uzmanību! Starta numura piešķiršanā var rasties kļūdas, ja dalībnieks vai komandas pārstāvis nekorekti 
(atšķirīgi no citām reizēm) ievada personas datus! 


