LATVIJAS MEISTARS BMX 2017
Laiks un vieta:
2017.gada 3. septembrī, plkst. 11.00, Valmiera, Sporta komplekss „AVOTI”
Sacensību organizators: BMX klubs Tālava/VBSS
Vecuma kategorijas, dalībnieki:
Krūzeri: Cr 12+; Cr 25+
Meitenes: G7 un jaunākas, G8-9, G10-12, G13-16;WJ-WE.
Zēni un jaunieši: B5; B6; B7; B8; B9; B10; B11; B12; B13; B14; B15; B16.
Amatieri: M17+
Vīri: JM un EM (grupas, startē no 8m starta kalna)
Dalībnieku grupa (vecuma kategorija) tiek noteikta uz dienu, uz 3.09.2017., cik pilni gadi ir
sportistam uz doto dienu, pie tādas grupas arī sportists startē.
Meitenes vecumā līdz 16 gadiem, drīkst startēt pie zēniem attiecīgajās vecuma kategorijās.
Zēni B15 un B16, ar vecāku un trenera piekrišanu drīkst startēt JM kategorijā, JM drīkst
startēt EM kategorijā.
Sacensībās drīkst piedalīties bez LRF izsniegtas licences, pie reģistrācijas jāuzrāda derīga
apdrošināšanas polise.
Visās vecuma kategorijās ir atļauts startēt ar klipšu pedāļiem.

Dalības maksa:
1) Visām krūzeru, meiteņu, sieviešu, zēnu, jauniešu kategorijām EUR 6,-.
2) Amatieru 17+ kategorijai EUR 11,-.
3) JM un EM kategorijām EUR 20,-.
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.
JM, EM un 17+ klašu balvu fonds veidojas no klases dalībnieku dalības maksas un
papildus organizatora ieguldījuma.
1) JM klasē balvu fonds ir 245eur, kas attiecīgi sadalās 1.v-80eur, 2.v-50eur, 3.v.-35eur,
4.v-25eur, 5.v.-20eur, 6.v-15eur, 7.v.-10eur, 8.v.-10eur.
2) EM klasē balvu fonds ir 330eur, kas attiecīgi sadalās 1.v-100eur, 2.v-75eur, 3.v.50eur, 4.v-35eur, 5.v.-25eur, 6.v-20eur, 7.v.-15eur, 8.v.-10eur.
3) 17+ klasē ar naudas balvām tiek apbalvotas 1.-3.vieta, balvu fonds ir 100eur,kas
attiecīgi sadalās 1.v-50eur, 2.v-30eur, 3.v.-20eur

„VALDEKO” BMX KAUSA IZCĪŅA KLUBU KOMANDĀM 2017
Laiks un vieta:
2017.gada 3. septembrī, plkst. 11.00, Valmiera, Sporta komplekss „AVOTI”
Sacensību organizators: BMX klubs Tālava/VBSS
Vecuma kategorijas, dalībnieki:
Komanda sastāv no 6(sešiem) kluba braucējiem, komandas sastāvs tiek reģistrēts pie
dalībnieku reģistrācijas. Katrs klubs var pieteikt neierobežotu komandu skaitu. Vienā komandā
drīkst reģistrēt tikai viena kluba braucējus.
Dalības maksa:
Papildus dalības maksa par komandu reģistrēšanu netiek piemērota.
Sacensību norise un vērtēšana:
„„VALDEKO” kausa izcīņa klubu komandām” norisinās paralēli sacensībām „Latvijas
Meistars BMX 2017” 3.septembrī 2017.
Komandu ieskaitē tiek vērtēti 6(seši), iepriekš pieteikto/reģistrēto braucēju,
individuālie rezultāti.
Punkti par izcīnītām vietām tiek piešķirti pēc sekojošas tabulas:

1.vieta
22p

2.vieta
18p

3.vieta
15p

4.vieta
13p

5.vieta
11p

6.vieta
10p

7.vieta
9p

8.vieta
8p

9.vieta / ½ 5.vieta
7p

11.vieta / ½ 6.vieta
6p

13.vieta / ½ 7.vieta
5p

15.vieta / ½ 8.vieta
4p

17.vieta / ½ 5.vieta
3p

19.vieta / ½ 6.vieta
2p

21.vieta / ½ 7.vieta
1p

23.vieta / ½ 8.vieta
1p

Vienādu punktu skaita gadījumā, augstāka vieta tai komandai, kam lielāks skaits
individuāli augstāko vietu (1.vietas, 2.vietas utt).
Apbalvošana:
1.-3. vietas ieguvēji klubu komandu vērtējumā saņem „VALDEKO” piemiņas kausus.

