
                                                                                                  
 

LATVIJAS BMX ČEMPIONĀTS 
 

 
Laiks un vieta: 
2020. gada 15.augusts, pl. 13.00, Ventspils 
 
Reģistrācija: 
Pieteikšanās termiņš – 11.augusts (pl. 23:59), sūtot pieteikumu uz: 
bmx.sekretariats@inbox.lv 
Oficiālo sarakstu publicēšana – 14.augusts.  
Sacensību dienā izmaiņas reģistrācijā veikt nav iespējams!  
Sacensību dienā licencēts kluba pārstāvis vai treneris iesniedz rakstisku sarakstu ar 
sportistiem, kas ir reģistrēti, bet sacensībās nepiedalīsies. 
 
Dienas kārtība: 
Atteikumi reģistrācijai                                    11:00-12:00 
Treniņi: G12 un jaunākas, B12 un jaunāki  12.00-12.30 
Treniņi: G13+, B13+, Cr12+, MJ/ME   12.30-12.55 
Sacensību atklāšana             13:00* 
Sacensību sākums    13:10** 
*Sacensību atklāšanā piedalās 2019.gada Latvijas BMX Čempioni ar uzvilktiem 2019.gada 
Latvijas BMX Čempionu krekliem, lai paceltu Latvijas karogu. 
**Sacensības sāksies ar Latvijas Pieaugušo izlases TTT (Team Time Trial) komandas atlases 
sacensībām Junioru un Elites kategorijai. Katram pieteiktajam dalībniekam 1 reizi veicot apli 
uz laiku. Dalībnieku starta secību noteiks izloze.  
 
Vecuma kategorijas, dalībnieki: 
Krūzeri: CR12/16; 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 (kategorijās piedalās arī Lietuvas sportisti, startē kopā - vērtē atsevišķi) 
Vīri: MJ, ME (kategorijās piedalās arī Lietuvas sportisti, startē kopā - vērtē atsevišķi) 
 
Latvijas Čempionāta sacensībās visas vecuma kategorijas startē atsevišķi neatkarīgi no dalībnieku 
skaita, izņemot meiteņu kategorijas (min. 3 dalībnieces; apbalvo atsevišķi). 
Latvijas Čempionāta sacensībās zēni, meitenes drīkst startēt tikai sava atbilstošā vecuma, dzimuma 
kategorijā (savā licences kategorijā). 
 
Dalības maksa: 

1) Visām kategorijām EUR 5.00,- 
Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu. 
 
Dalības maksu apmaksas kārtība: 

1) Līdz 12.augusts sūtot kluba dalībnieku skaitu, summu un rekvizītus uz: 
spars@ventspils.lv, lai saņemtu rēķinu un veiktu apmaksu līdz sacensību sākumam; 

2) Skaidrā naudā sacensību dienā pie Sporta skolas “Spars” pārstāves, pretī saņemot 
stingrās uzskaites kvīti. 

 



                                                                                                  
Sacensību norise un vērtēšana: 

1) Visām kategorijām pilnībā pēc Standarta formāta. Standarta vecuma kategorijās 
vērtēšana saskaņā ar punktu 6.1. 

Papildus: 
1.1.  Ja kategorijā ir 9 sportisti, uz finālu kvalificējas 7 sportisti. Braucienā, kurā ir 4 sportisti, 

uz finālu kvalificējas 3 sportisti.  
1.2.  Kategorijās, kur dalībnieku skaits ir no 9 – 15, B fināls NENOTIEK. B fināli ir tikai grupās, 

kurās ir 16 un vairāk sportistu. 
1.3.  Celiņu izvēlē no ¼ fināla braucieniem, līdzi fināla braucieniem ir sacensību uztskaites 

sistēmas izvēlēta (random) secība. 
 
2) 2.1. Treniņu un sacensību laikā trases teritorijā (trase, starta kalns, pulcēšanās zona 

(špaleras), finiša zona) atrodas tikai sportisti, kas piedalās sacensībās un licencēti 
treneri, klubu pārstāvji, sacensību apkalpojošais personāls. 
2.2. Mazākajiem sportistiem (6 gadīgiem zēniem, meitenēm), kam nepieciešama 
palīdzība pie starta barjeras vai aizkļūšana līdz starta barjerai, asistēt atļauts 
treneriem, klubu pārstāvjiem vai vienam sportista vecākam. 

 
Apbalvošana: 
Latvijas Čempionātā katrā kategorijā 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.  
Latvijas Čempioniem sezonas noslēguma pasākumā tiek pasniegts Latvijas BMX Čempiona 
krekls. 
Klubu kopvērtējumā 1-3.vieta tiek apbalvoti ar kausiem. 
 
Klubu kopvērtējums: 
Klubu/ komandu ieskaitē tiek vērtēti 8 labākie individuālie rezultāti, t.i. dalībnieki, kuri 
izcīnījuši vismazāk punktu (1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2.punkti, utt.). No vienas vecuma 
kategorijas kluba ieskaitē tiek vērtēts tikai viens dalībnieks. Augstāka vieta tam klubam, kam 
mazāks individuāli summēto punktu skaits. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta 
tam klubam, kam lielāks skaits individuāli augstāko vietu (1.vietas, 2.vietas utt.). Ja vairākiem 
klubiem pilnīgi vienādi 8 labākie rezultāti/punkti, vērtē nākamos labākos rezultātus līdz 
rezultāts nav vienāds. 
 
 
Kontaktpersonas: 
Sacensību Galvenais Tiesnesis – Normunds Taims normunds@sela.lv   
Sacensību Galvenā Sekretāre – Daiga Mažrima bmx.sekretariats@inbox.lv  
Rīkotājakluba kontaktpersona – Jānis Šķeperis skeperits@inbox.lv; Arnis Krists Zecmanis 
arnisguntars@inbox.lv  
LRF kontaktpersona – Artis Ozols bmx@lrf.lv  
 


