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Laiks un vieta:  

2021.gada 29.augustā, pl. 10:00, Rīga, Mežaparka BMX trase 

 

Dienas kārtība: 

Pieteikšanās sacensībām: 

Līdz 23.08.2021. pl 23.00., sūtot pieteikumu uz: bmx.sekretariats@inbox.lv 

Oficiālo sarakstu publicēšana lidz 27.08.2021. 

 

Dienas kārtība: 

Treniņi: Bloks 1: G10 un jaunākas, B10 un jaunāki 10.00-10.30  

Sacensības Bloks 1: - G10 un jaunākas, B10 un jaunāki priekšbraucieni un 

finālbraucieni no 10.30 – 14.00 

Treniņi Bloks 2: G11+, B11+, CR 12/29, CR30+, OPEN M15+ (PRO OPEN) 14.00-

15.00 (laikā iespējamas nobīdes, sākums uzreiz pēc visiem jaunāko grupu 

finālbraucieniem) 

Sacensības Bloks 2: G11+, B11+, Cr12+, OPEN M15+, (PRO OPEN) 15.00-18.00 

Apbalvošana: 15 min pēc attiecīgajiem finālbraucieniem 

Sacensību sākums 10:30  

 

Vecuma kategorijas, dalībnieki:  

Krūzeri: CR12/29, CR30+ (Bloks 2) 

Meitenes: G-8, G9-10, (Bloks 1);  G11-12, G13+ (Bloks 2) 

Zēni: B-5, B6, B7, B8, B9, B10, (Bloks 1); B11, B12, B13, B14 (Bloks 2) 

Meitenes: meitenes līdz 10 gadiem var braukt kopā ar sava vecuma zēniem. Meitenes 

sākot no G11 var braukt pie gadu jaunākiem zēniem. 

Sportista vecuma grupas tiek noteiktas pēc licences. 

Sportisti var izvēlēties startēt pie vecākas kategorijas grupām. 

Jaunieši, amatieri, apvienotā grupa: OPEN M15+ (Bloks 2). OPEN M15+ grupā var 

piedalīties CR grupu pārstāvji. 

Pēc dalībnieku pieteikumu saņemšanas tiek izdalīta atsevišķi PRO OPEN (Bloks 2) 

grupa, ja tajā pieteikušies vismaz 6 dalībnieki. 

JW un EW dalībnieces var piedalīties OPEN M15+ vai PRO OPEN grupās. 

 

Dalības maksa:  

Visām krūzeru, meiteņu, zēnu un jauniešu kategorijām EUR 9.00. 

BMX Riga, RRS, Rīgā deklarētajiem sportistiem EUR 6.00. 

OPEN 15+ un PRO OPEN grupās 15.00 EUR. 

Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu.  

Papildus EUR 1.00 katrs dalībnieks ziedo Gustava Pētersīļa atveseļošanai.  

 

Sacensību norise un vērtēšana:  

Visām kategorijām sacensības norisinās pēc BMX sacensību standarta formāta. 

Standarta vecuma kategorijās vērtēšana saskaņā ar BMX Noteikumu punktu 6.1. 

Ja kategorijā ir 9 sportisti, tad uz finālu kvalificējas 7 sportisti. Braucienā, kurā ir 4 

sportisti, uz finālu kvalificējas 3 sportisti.  
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Kategorijās, kur dalībnieku skaits ir no 9 – 16, B fināls NENOTIEK. B fināli ir tikai 

grupās, kurās ir 17 un vairāk sportistu un ½ finālu braucieni. 

Celiņu izvēle sākot no ¼ fināla braucieniem var notikt pēc sacensību uzskaites sistēmas 

un / vai izlozes secības. 

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. Mazākajiem sportistiem (6 

gadīgiem zēniem, meitenēm), kam nepieciešama palīdzība pie starta barjeras vai 

aizkļūšana līdz starta barjerai, asistēt atļauts tikai licencētiem treneriem vai klubu 

pārstāvjiem. 

 

Citi noteikumi: 

Grupās, kur dalībnieku skaits nesasniedz 8 dalībniekus, tiesneši ir tiesīgi apvienot 

grupas.  

Dalība sacensībās ar attiecīgo nacionālo federāciju izsniegtajām sportistu licencēm un 

derīgu veselības apdrošināšanu. 

Dalībniekiem, kuriem nav nacionālo federāciju izsniegtās sportistu licences, sacensībās 

var piedalīties ar derīgu veselības apdrošināšanu, un vecāku + pārstāvošo klubu 

parakstītu piekrišanu, kuru nosūta, kopā ar kluba kopējo pieteikumu, uz attiecīgo epastu 

sacensību dalībnieku reģistrācijai. 

Sacensību organizatori ir tiesīgi mainīt braucienu skaitu, balstoties uz objektīviem 

apstākļiem (laikapstākļi, dalībnieku skaits, un citi).Sacensību dalībnieki, klubu 

pārstāvji, treneri, organizātori, tiesneši, pavadošās personas ar savu atrašanos sacensību 

norises teritorijā apliecina, ka ir informēti par attiecīgajām COVID-19 ierobežojumu 

normatīviem, attiecīgajiem MK lēmumiem, un apņemas šos normatīvus ievērot. 

 

Apbalvošana:  

Sacensību organizators nodrošina, ka 1.-3. vietas ieguvēji katrā kategorijā tiek 

apbalvoti ar sacensību rīkotāju nodrošinātajiem kausiem un atbalstītāju balvām. 

Sacensību organizators nodrošina, ka 4.-8. vietas ieguvēji katrā kategorijā tiek 

apbalvoti ar sacensību rīkotāju balvām un atbalstītāju balvām.  


