SMScredit.lv BMX čempionāts
Laiks un vieta:
1.posms - 2018. gada 21.aprīlis, pl. 13.00, Ventspils
2.posms – 2018.gada 12.maijs, pl. 13:00, Jelgava
3.posms – 2018.gada 26.maijs, pl. 13:00, Vecpiebalga
4.posms – 2018.gada 16.jūnijs, pl. 13:00, Avoti, Burtnieku nov.
5.posms – 2018.gada 28.jūlijs, pl. 13:00, Madona
6.posms – 2018.gada 11.augusts, pl. 13:00, Saldus
7.posms – 2018.gada 25.augusts, pl. 13:00, Rīga
Dienas kārtība:
Reģistrācija
Treniņi: G12 un jaunākas, B12 un jaunāki
Klubu pārstāvju sanāksme
Treniņi: G13+, B13+, Cr17+, MJ/ME
Treniņi MJ un ME
Trase slēgta
Sacensību sākums

Līdz pl. 11.00
11.00-12.00
12:00-12:15
12.00-12.35
12.35-12.50
12.50-13.00
13:00

Vecuma kategorijas, dalībnieki:
Krūzeri: CR17/29, CR30+
Meitenes: G-7; G8-10, G11-12, G13-14; G15+
Zēni: B-6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14
Jaunieši: B15/B16
Amatieri: M17+
Sievietes: WJ/WE
Vīri: MJ/ME
Dalības maksa:
1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu un jauniešu kategorijām EUR 6.00,2) M17+ kategorijā EUR 11.00,3) WJ/WE kategorijā EUR 11.00,4) MJ/ME kategorijā EUR 16.00,Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu.
Sacensību norise un vērtēšana:
1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu, amatieru un JM/EM kategorijām pilnībā pēc
Standarta formāta. Standarta vecuma kategorijās vērtēšana saskaņā ar punktu 6.1.
Apbalvošana:
LRF nodrošina, ka „SMScredit.lv BMX čempionātā” 1.-3. vietas ieguvēji katrā kategorijā tiek
apbalvoti ar kausiem.
MJ/ME kategorija tiek apbalvotas ar naudas balvām un balvu fonds veidojas no kategorijas
dalībnieku dalības maksas un papildus ieguldījuma (200 EUR, ja 9 un vairāk dalībnieki; 100
EUR, ja 8 un mazāk) no čempionāta sponsora. Balvu fonds tiek sadalīts pēc formulas: 1.vieta
– 50%; 2.v. – 30%, 3.v. – 20%.
M17+ kategorija tiek apbalvotas ar naudas balvām un balvu fonds veidojas no kategorijas
dalībnieku dalības maksas un papildus ieguldījuma (100 EUR) no čempionāta sponsora. Balvu
fonds tiek sadalīts pēc formula: 1.vieta – 50%; 2.v. – 30%, 3.v. – 20%.

WJ/WE kategorija tiek apbalvotas ar naudas balvām un balvu fonds veidojas no kategorijas
dalībnieku dalības maksas un papildus ieguldījuma (50 EUR) no čempionāta sponsora. Balvu
fonds tiek sadalīts pēc formula: 1.vieta – 50%; 2.v. – 30%, 3.v. – 20%.
Kopvērtējums:
SMScredit.lv BMX čempionāta kopvērtējumā tiek vērtēti 6 (sešu) labāko posmu rezultāti no 7
(septiņiem) posmiem. Pēdējā posmā visi punkti (gan priekšbraucienu, gan finālbrauciena)
tiek vērtēti DUBULTĀ.
Kopvērtējumam tiek skaitīti visi dalībnieka iegūtie punkti – gan priekšbraucienos, gan
finālbraucienā.
Vienāda punktu skaita gadījumā dalībniekus vērtē pēc papildus kritērijiem: vairāk 1.vietu
kārtās, 2. vietu kārtās utt. Vienādu visu kārtu rezultāta gadījumā uzvar dalībnieks, kam
augstāka vieta pēdējā sacensību kārtā.
SMScredit.lv BMX čempionātā klubu/ komandu ieskaitē tiek vērtēti 10 labākie individuālie
rezultāti, t.i. dalībnieki, kuri izcīnījuši visvairāk punktu. No vienas vecuma kategorijas kluba
ieskaitē tiek vērtēts tikai viens dalībnieks. Augstāka vieta tam klubam, kam lielāks individuāli
summēto punktu skaits. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta tam klubam, kam
lielāks skaits individuāli augstāko vietu (1.vietas, 2.vietas utt.).
SMScredit.lv BMX čempionāta klubu kopvērtējumā tiek vērtēti visu 7 kārtu rezultātu
kopsumma.

