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NOLIKUMS 
 

Rīgā 

2016. gada ___. aprīlis Nr._________  

 

 

2016. gada Rīgas kausa izcīņas BMX nolikums     
 

       

I. Laiks un vieta 

 

1. 2016. gada Rīgas kausa izcīņa , BMX (turpmāk – Sacensības) notiek 2016. 

gada 7.maijā Rīgas BMX trasē Ostas prospektā 7. 

 

2. Sacensību sākums plkst. 13.00. 

        

II. Vadība 

 

3. Sacensības organizē biedrība „Sporta klubs „Rīgas favorīts”” (turpmāk – 

Biedrība) sadarbībā ar  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta 

un jaunatnes pārvaldi. 

 

4. Tiešo sacensību vadību veic Biedrības  izveidotā galvenā tiesnešu kolēģija. 

 

III. Dalībnieki 

 

5. Sacensībās var piedalīties dalībnieki ar  BMX licencēm.  

 

6. Dalībniekiem bez BMX licencēm, jāuzrāda personību apliecinošs 

dokuments,nelaimes gadījuma apdrošināšana,vecēku atļauja ja sportists nav sasniedzis 

18.gadu vecumu. 

 

7. Dalībnieki var piedalīties tikai savā vecuma grupā. 

 

8. Kluba pieteikto dalībnieku skaits nav limitēts. 

 

9. Sacensības notiek sekojošās vecuma grupās ievērojot dalībnieku vecumu kas 

uzrādīts licencē: 

mailto:aigarsbmx@gmail.com
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Rīgas kauss grupas:  

Krūzeri: Cr12+; Cr30+(brauc kopā, vērtē atsevišķi) 

Meitenes: G7, G8-10, G11-13,G14+ 

Zēni un jaunieši: B5-6, B7, B8, B9,B10, B11-12, B13-14, B15-16, 

Amatieri: M17+ 

Vīri: JM+EM 

 

Dalības maksa: 
1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu un amatieru kategorijām EUR 6.00,- 
2) JM+EM kategorijām EUR 16.00,- 
Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu. 
Dalības maksas pārskaitīt: Sporta kluba Rīgas Favorīts veidlapas augšējās   
daļā norādītā kontā. Veicot dalības maksu sacensību vietā skaidrā naudā 
saņemot pretī maksājuma apliecinošu dokumentu. 
 

 

IV. Norise 

 

10. Sacensības notiek pēc UCI noteikumiem. 

 

11. Priekšsacīkstēs visas grupas veic trīs braucienus.  

 

12. Priekšsacīkstēs katrā braucienā punktus piešķir sekojoši: 1. vieta – 3 punkti, 2. 

vieta – 2 punkti, 3. vieta – 1 punkts. 

 

13. Pusfinālā punktus nepiešķir, bet finālam kvalificējas pirmo četru vietu 

ieguvēji. 

 

14. Finālos tiek izcīnīti sekojoši punkti: 1v. -22, 2.v. -18, 3.v-15, 4.v-13, 5.v.-12, 

6v.-11, 7.v.-10, 8.v.-9, 9.v.-8, 10v.-7, 11.v.-6, 12.v-5, 13.v-4, 14.v.-3, 15.v.-2, 16.v.-1. 

 

15. Uzvarētājus nosaka pēc finālbraucienā izcīnītās vietas. 

 

16. Finālbraucieni notiek arī grupās, kur dalībnieku skaits ir 8 un mazāk,  

priekšbraucienu punktu summai pieskaitot finālbrauciena punktus. 

 

17. Komandu ieskaitē tiek vērtēti katras komandas 10 labākie rezultāti.. 

 

18. Komandu vērtējumā augstāku vietu iegūst komanda ar lielāko punktu summu. 

 

19. Vienādu punktu gadījumā, augstāku vietu ieņem komanda, kurai lielāks  

individuāli iegūto augstāko vietu skaits 

 

V. Apbalvošana 
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20. Individuālajā vērtējumā katrā vecuma grupā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek 

apbalvoti ar kausiem, un balvām 5. – 8. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām un balvām. 

 

21. EM, JM grupu braucēji saņem atbalstītāju balvas. 

22. Komandu vērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem. 

 

 

VI. Pieteikumi 

 

23. Pieteikumi iesniedzami divas stundas pirms sacensībām, sacensību vietā.  

 

 

 

 

Biedrības „Sporta klubs „Rīgas favorīts”” 

valdes priekšsēdētājs 

A. Ernstsons 

 

  
 

 

„SASKAŅOTS” 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece 

___________________ D. Vīksna 

______._____ .2016.      

 


