BMX Latvijas kauss 2022
Dienas kārtība:
Treniņi: G6 - G8, B6 - B8
Treniņi: G9-10; B9; CR (visas)
Sacensību sākums (Bloks 1)

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00

Treniņi: Visas grupas
14:00*-14:30
Sacensību sākums (Bloks 2)
14:30*
*Norādītais laiks ir aptuvens. Treniņi un sacensības sāksies pēc Bloks 1 sacensību noslēguma, bet ne ātrāk par
norādīto laiku.
Vecuma kategorijas, dalībnieki:
“BMX Latvijas kauss” dalībnieks var izvēlēties kurā vecuma grupā startēt (sava vecuma vai vecākā). Meitenes var
izvēlēties startēt arī sava vecuma Zēnu kategorijā.
Dalība sacensībās tikai ar Latvijas riteņbraukšanas federācijas izsniegtām sportistu licencēm. Licencei ir jābūt aktīvai
uz pieteikuma iesniegšanas dienu, dalībnieki, kuri pieteikti sacensībām bez aktīvas licences netiek reģistrēti
sacensībām, nav atļauts startēt.
Krūzeru kategorijās startē tikai sportisti, kas nestartē standarta kategorijās.
Bloks 1:
Meitenes: G-6, G7-8, G9-10
Zēni: B-6, B7, B8, B9; B10
Krūzeri: CR12/16, CR17/29, CR30+
Bloks 2:
Meitenes: G11-12, G13-14; G15+
Zēni: B11-12; B13-14
Jaunieši: B15-16
Vīri: M17+ (LRF amatieru licences)
Sievietes: ProOpen W (WJ-WE)
Vīri: ProOpen M (MJ-ME)
Ja sacensībām reģistrējas mazāk kā 5 dalībnieki (meitenēm 3) kategorijā, tad šī kategorija tiek apvienota ar nākamo
vecāko kategoriju. G15+ un M17+ kategorijas netiek apvienotas ar kādu citu kategoriju, izņemot gadījumus, kad trasē nav (netiek
izmantota) pro sekcija, kategorija var tikt apvienota ar Pro Open kategoriju.
Dalības maksa:
Visām kategorijām EUR 10.00,Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk (līdz 18 gadu vecumam), dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu.
Sacensību norise un vērtēšana:
Visām kategorijām pilnībā pēc Standarta formāta. Standarta vecuma kategorijās vērtēšana saskaņā ar BMX
noteikumu punktu 6.1.
Papildus:
Ja kategorijā ir 9 sportisti, uz finālu kvalificējas 7 sportisti. Braucienā, kurā ir 4 sportisti, uz finālu kvalificējas 3 sportisti.
Kategorijās, kur dalībnieku skaits ir no 9 – 15, B fināls NENOTIEK. B fināli ir tikai grupās, kurās ir 16 un vairāk
sportistu un ½ finālu braucieni.
Celiņu izvēle no ¼ fināla braucieniem līdz fināla braucieniem ir sacensību uzskaites sistēmas noteikta secība saskaņā
ar pēdējo kvalifikācijas braucienu.

Apbalvošana:
„BMX Latvijas kauss” 1.-3. vietas ieguvēji katrā kategorijā tiek apbalvoti ar kausiem.
Zēnu/meiteņu kategorijās līdz 10 gadu vecumam tiek apbalvotas 1-8.vieta.

B15/16, ProOpen W, ProOpen M tiek apbalvotas ar naudas balvām:
B15/16: 1.vieta – 50 EUR; 2.v. – 30 EUR; 3.v. – 20 EUR.
ProOpen (līdz 5 dalībnieki): 1.vieta – 50 EUR; 2.v. – 30 EUR; 3.v. – 20 EUR.
ProOpen (līdz 8 dalībnieki): 1.vieta – 100 EUR; 2.v. – 70 EUR; 3.v. – 30 EUR.
ProOpen (9 līdz 16 dalībnieki): 1.vieta – 150 EUR; 2.v. – 100 EUR; 3.v. – 50 EUR.
ProOpen (16+ dalībnieki): 1.vieta – 150 EUR; 2.v. – 100 EUR; 3.v. – 50 EUR; 4.v. – 30 EUR; 5.v. – 20 EUR.
Kopvērtējums:
2022.gada “BMX Latvijas kauss” kopvērtējums tiek vērtēts kategorijās 13 gadi un vecāki.
Krūzeru kategorijām kopvērtējums netiek vērtēts.
Kopvērtējumā tiek vērtēti 5 labākie posmu rezultāti.

