
Biedrība „Mārupes BMX klubs” valdes priekšsēdētājs  _____________________           

                                                                     G.Ruskis    

      BMX sacensības  „Mārupes BMX kauss ” 

Nolikums 
Mērķis un uzdevumi. Veicināt sociālo iemaņu un prasmju apgūšanau, izglītojot sabiedrību, 

veidojot izpratni par cilvēcisko attiecību nozīmīgumu un veselīga dzīvesveida 

pamatprincipiem katra indivīda un visas sabiedrības labklājības paaugstināšanai. 

Sacensību vadība. Sacensības organizē un vada biedrība Mārupes BMX klubs sadarbībā ar 

LRF, Mārupes novada Domi un atbalstītājiem. 

Sacensību vieta, laiks un sacensību kārtība. Sacensības notiks 2016. gada 7. augustā plkst. 

11.00, adresē: Tīraines dārzi 6, Mārupe, Mārupes novads. Brīvie treniņi no 10.00, reģistrācija 

līdz plkst 10.00, sacensību sākums 11.00 

Vecuma kategorijas, dalībnieki: 
Krūzeri: Cr12-29, Cr30+ (startē kopā, vērtē atsevišķi) 
Meitenes: G10 un jaunākas, G11-12, G13-14, G15+ (ja grupā mazāk par 5 dalībniecēm, 
grupas tiek apvienotas, bet vērtētas/apbalvotas tiek atsevišķi) 
Zēni un jaunieši: B-5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14-16 
Amatieri: M17+ 
Vīri: JM+EM 
 
Dalības maksa: 
1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu un amatieru kategorijām: EUR 6,- 
2) JM-EM kategorijai: EUR 16,- 
Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu. 
 
Sacensību norise un vērtēšana: 
Vecums tiek noteikts pēc dalībnieka licenzes. 
Visām kategorijām atļauts startēt ar klipšu pedāļiem. 
Ja vecuma kategorijā ir mazāk nekā 8 dalībnieki, tad galīgo vietu sacensībās nosaka 3 
priekšbraucienu un finālbrauciena kopsumma. Vienāda punktu skaita (vietu summas) 
gadījumā, uzvar dalībnieks, kuram augstāka vieta finālbraucienā. 
Klubam vērtē 10 labāko dalībnieku rezultātus – izcīnīto punktu summas visos braucienos. 
Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta klubam, kurai vairāk labāku vietu fināla 
braucienos.  
 
Apbalvošana: 
Sacensību organizators nodrošina, ka : 1.-3. vietas ieguvēji katrā kategorijā tiek apbalvoti ar 
piemiņas kausiem un diplomiem. 
JM-EM, M17+ klases balvu fonds veidojas no klases dalībnieku dalības maksas un papildus 
organizatora ieguldījuma. Balvu fonds tiek sadalīts pēc formulas: 
1.vieta – 34%; 2.v – 20%; 3.v – 15%; 4.v – 10%; 5.v – 8%; 6.v – 6%; 7.v – 4%; 8.v – 3%. 
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību tiesāšanu sedz LRF. Apbalvošanas un citu aktivitāšu 

izdevumus sedz Mārupes novada Dome un atbalstītāji. BMX trasi un sacensību organizēšanu 

sacensībām nodrošina Mārupes BMX klubs. 

Sacensību organizators: Guntis Ruskis 
Sacensību GT: S. Kārkliņš 
LRF sacensību koordinators: K.Taims 


