
 10. Mārupes BMX kausa izcīņa 
  

 
  LAIKS UN VIETA : 

26.09.2021. 

Mārupes BMX sporta un atpūtas parks, Tīraines dārzi 6, Mārupe 

Google Maps: https://goo.gl/maps/NjqNwqwT8tudk4qw5 

 
Dienas kārtība: 
Treniņi:   G6 un jaunākas; B5 un jaunāki; B6  10:00 - 10:30 
Treniņi:  G7-8; B7-B8; CR (visas)                    10:30 - 11:00 

Sacensību sākums (Bloks 1)     11:00 
 
Treniņi:   G9-10; G11-12; G13-15; G16+ 
                  B9; B10; B11; B12    14:00* - 14:35 
Treniņi:  B13-14; B15-16; Open17+; 
  Mammas/Tēti     14:35* - 14:55 
Treniņi:  BMX blakusvāģi    14:55* - 15:00 

Sacensību sākums (Bloks 2)     15:00* 
 
* Norādītais laiks ir aptuvens. Treniņi un sacensības sāksies pēc Bloks 1 sacensību 
noslēguma, bet ne ātrāk par norādīto laiku. 

 

DALĪBNIEKU KATEGORIJAS : 
 
Bloks 1 
Meitenes: G6 un jaunākas; G7-8. 
Zēni un jaunieši: B5 un jaunāki; B6; B7; B8. 
Krūzeri: Cr 12-24; Cr 25+. 

Bloks 2 
Meitenes: G9-10; G11-12; G13-15; G16+. 
Zēni un jaunieši: B9; B10; B11; B12; B13-B14; B15-16. 
Jaunieši/Vīrieši: Open17+. 
Mammu/Tētu grupa. 
BMX blakusvāģi. 

Dalībnieku grupa (vecuma kategorija) tiek noteikta uz dienu, uz 26.09.2021., cik pilni gadi ir 
sportistam uz doto dienu, pie tādas grupas arī sportists startē. 

Jaunieši B15, B16, ar vecāku un trenera piekrišanu drīkst startēt Open17+ kategorijā. 

Sacensībās drīkst piedalīties bez LRF izsniegtas licences, pie reģistrācijas jāuzrāda derīga 
apdrošināšanas polise. 

 

https://goo.gl/maps/NjqNwqwT8tudk4qw5


 
REĢISTRĀCIJA UN DALĪBAS MAKSA :   
 

Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu un amatieru kategorijām:  EUR 8,-. 
Open17+ kategorijā:  EUR 11,-. 
Klubiem jāreģistrē dalībnieki sacensībām līdz 20.09.2020. 23:59  nosūtot reģistrācijas formu 

uz kristīne.allere@gmail.com . 

Ja ģimenē ir divi bērni (dalībnieki) un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par vienu 
bērnu. 
Dalības maksa jāsamaksā līdz 26.09.2020. pārskaitot uz biedrības kontu. 

Banka: A/S „Swedbank”, swift: HABALV22, konts: LV32HABA0551028452257 

Biedrība „Mārupes BMX klubs”, reģ. nr.: 40008158108, Ventas iela 18, Mārupe, Mārupes 

novads. 

 
 
SACENSĪBU NORISE UN VĒRTĒŠANA : 
 

Visām kategorijām pilnībā pēc Standarta formāta. 
Ja vecuma kategorijā ir mazāk nekā 8 dalībnieki, galīgo vietu sacensībās nosaka 3 
priekšbraucienu un finālbrauciena kopsumma. Vienāda punktu skaita (vietu summas) 
gadījumā, uzvar dalībnieks, kuram augstāka vieta finālbraucienā.  
Celiņu izvēle sākot no ¼ finālu braucieniem līdz fināla braucienam ir sacensību uzskaites 
sistēmas noteikta secība saskaņā ar pēdējo kvalifikācijas braucienu. 
B fināli notiek grupās, kurās ir 16 braucēji un vairāk. 
Klubam vērtējumā vērtē 10 labāko dalībnieku rezultātus – izcīnīto punktu summas visos 
braucienos. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta klubam, kurai vairāk labāku 
vietu fināla braucienos.  
BMX blakusvāģu braucieni tiek sadalīti balstoties uz izlozi, kas tiek veikta pie 

pieteikšanās. Pēc priekšbraucienu veikšanas ekipāžas tiek sadalītas finālbraucienos (A, 

B, C...), kas tiek darīts, balstoties uz priekšbraucienu veikumu (mazāka vietu/punktu 

summa nozīmē augstāku vietu). Vienādas punktu summas gadījumā augstāka vieta 

tam, kas labāk nobraucis pēdējo braucienu. 

 
 

 
APBALVOŠANA : 
 

Sacensību organizators nodrošina: 1.-8. vietas ieguvēji tiek apbalvoti visās kategorijās. 
Open17+ kategorijas balvu fonds veidojas no klases dalībnieku dalības maksas un 
papildus organizatora ieguldījuma.  
Naudas balvas Open17+ kategorijā tiek sadalīta pēc formulas 1.v. - 50%; 2.v. - 35%; 3.v. - 
15%. 
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Kopā veidosim sporta un aktīvās atpūtas vidi labāku! 

 

Organizators: Guntis Ruskis, +37129215518, guntis@bmxmarupe.lv 

mailto:guntis@bmxmarupe.lv

