Burtnieku novada kauss 2018.
Laiks un vieta:
2018.gada 17.jūnijā, plkst. 11.00, Valmiera, Sporta komplekss „AVOTI”
Sacensību organizātors: BMX klubs Tālava/VBSS
Vecuma kategorijas, dalībnieki:
Krūzeri: Cr 12+; Cr 25+
Meitenes: G7 un jaunākas, G8-9, G10-13, G14 un vecākas.
Zēni un jaunieši: B5; B6; B7; B8; B9; B10; B11; B12; B13; B14; B15; B16.
Amatieri: M17+
Championship klases: JW-EW;JM;EM (grupas, startē no 8m starta kalna)
Dalībnieku grupa (vecuma kategorija) tiek noteikta uz dienu, uz 17.06.2018., cik pilni gadi ir
sportistam uz doto dienu, pie tādas grupas arī sportists startē.
Zēni B16, ar vecāku un trenera piekrišanu drīkst startēt JM kategorijā.
Sacensībās drīkst piedalīties bez LRF izsniegtas licences, pie reģistrācijas jāuzrāda derīga
apdrošināšanas polise.

Dalības maksa:
1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu un amatieru kategorijām EUR 6,-.
2) M17+ EUR 11,-.
3) JW-EW;JM;EM kategorijai EUR 21,-.
Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu.
Sacensību norise un vērtēšana:
Visām kategorijām pilnībā pēc Standarta formāta.
Ja vecuma kategorijā ir mazāk, kā 8 dalībnieki, tad galīgo vietu sacensībās nosaka 3
priekšbraucienu un finālbrauciena kopsumma. Vienāda punktu skaita (vietu summas) gadījumā,
uzvar dalībnieks, kuram augstāka vieta finālbraucienā.
Apbalvošana:
Sacensību organizators nodrošina: 1.-8. vietas ieguvēji tiek apbalvoti visās kategorijās.

M17+; JW-EW; JM un EM klašu balvu fonds veidojas no klases dalībnieku dalības maksas
un papildus organizatora ieguldījuma.
1) M17+ balvu fonds ir 125eur, kas attiecīgi sadalās 1.v.-60eur, 2.v.-40eur, 3.v.25eur,
4.-8.vieta tiek apbalvota ar piemiņas balvām.
2) Ja JW un EW apvienotajā klasē ir 5 dalībnieki vai vairāk (tiek nokomplektēta grupa un
startē no 8m starta kalna), tad balvu fonds ir 385eur, kas attiecīgi sadalās 1.v100eur, 2.v-75eur, 3.v.-60eur, 4.v-50eur, 5.v.-40eur, 6.v-30eur, 7.v.-20eur, 8.v.10eur. Ja JW-EW grupa netiek nokomplektēta(4 dalībnieces vai mazāk), tad
dalībnieces var startēt meiteņu grupā G14+, no mazā starta kalna un šai grupai
naudas balvas netiek piemērotas un dalības maksa ir 6,-eur.
3) Ja JM klasē ir 7 dalībnieki vai vairāk ,tad balvu fonds ir 385eur, kas attiecīgi sadalās
1.v-100eur, 2.v-75eur, 3.v.-60eur, 4.v-50eur, 5.v.-40eur, 6.v-30eur, 7.v.-20eur, 8.v.10eur. Ja JM klasē ir 6 dalībnieki vai mazāk, tad balvu fonds ir 180eur, kas attiecīgi
sadalās 1.v.-80eur, 2.v.-60eur,3.v.-40eur, 4.-6.vieta tiek apbalvota ar piemiņas
balvām.
4) Ja EM klasē ir 7 dalībnieki vai vairāk ,tad balvu fonds ir 445eur, kas attiecīgi sadalās
1.v-120eur, 2.v-90eur, 3.v.-75eur, 4.v-50eur, 5.v.-40eur, 6.v-30eur, 7.v.-20eur, 8.v.20eur. Ja EM klasē ir 6 dalībnieki vai mazāk, tad balvu fonds ir 230eur, kas attiecīgi
sadalās 1.v.-100eur, 2.v.-80eur,3.v.-50eur, 4.-6.vieta tiek apbalvota ar piemiņas
balvām.

