
 

 

BMX Latvijas čempionāts 
 
Sacensības organizē BMX klubs „Mītavas Kumeļi” sadarbībā ar Jelgavas BJSS un Latvijas Riteņbraukšanas 
federāciju. 
 
Datums: 2.jūlijs – Jelgava  
 
Reģistrācija: 
Pieteikšanās termiņš – Pirmdiena, 27.jūnijs (līdz pl. 23:59), sūtot pieteikumu uz: bmx.sekretariats@inbox.lv 
Atteikt dalībniekus bez dalības maksas iespējams līdz Trešdienai, 29.jūnijs. Pēc tam visiem pieteiktajiem dalībniekiem 
jāmaksā dalības maksas, arī ja nepiedalās sacensībās! 
 
Dienas kārtība: 
Treniņi: G7-8, B7, B8    10:00-10:30 
Treniņi: G9-10; B9, B10; CR (visas)  10:30-11:00 
Sacensību sākums (Bloks 1)   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: 
Latvijas Čempionāta sacensībās visas vecuma kategorijas startē atsevišķi neatkarīgi no dalībnieku skaita, izņemot 
meiteņu challange kategorijas (min. 3 dalībnieces; apbalvo atsevišķi). 
Latvijas Čempionāta sacensībās zēni, meitenes drīkst startēt tikai sava atbilstošā vecuma kategorijā (savā licences 
kategorijā). Startē tikai licencēti sportisti. 
VetPRO – kategorija tikai Latvijas čempionātā. Piedalās dalībnieki vecumā 30+, kam pēdējos 5 gados nav bijusi 
izdota LRF BMX sportista licence. Var piedalīties ar 20’ vai 24’ riteņiem.  
Rekomendējam - startēt bez klipšu pedāļiem. 
 
Bloks 1: 
Meitenes: G7-8, G9-10 
Zēni: B7, B8, B9, B10 
Krūzeri: CR12/16, CR17/29, CR30+ 
 
Bloks 2: 
Meitenes: G11-12, G13-14; G15+ 
Zēni: B11, B12, B13, B14 
Jaunieši: B15, B16 
Vīri: M17+ (LRF amatieru licences), VetPRO 
Sievietes: WJ, WU23, WE (WJ, ja vairāk par 3 sportistēm, startē atsevišķi. WU23 startē kopā ar WE) 
Vīri: MJ, MU23, ME (MJ, ja vairāk par 5 sportistiem, startē atsevišķi. MU23 startē kopā ar ME) 
 
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.  
B fināli NENOTIEK. 
 
Pro sekcijas: 
Trešās taisnes “Pro sekciju” (taisne pa labi) izmanto visas kategorijas sākot no 11 gadu vecuma, arī CR kategorijas. 



 

 

 
Otrās taisnes Pro sekciju izmanto tikai MJ, MU23, ME kategorijas*.  
*Atkarībā no laika apstākļiem sacensību Galvenais Tiesnesis var lemt par Pro sekcijas maiņu šīm kategorijām. 
 
Krekli: 
Latvijas Čempionāta sacensībās visiem dalībniekiem ir jāstartē savu klubu vai komandu sacensību kreklos. 
Latvijas Čempionāta sacensībās iepriekšējā gada Čempioniem ir jāstartē ar Latvijas BMX Čempiona kreklu. 
 
Apbalvošana: 
BMX Latvijas čempionātā 1.-3. vietas ieguvēji katrā kategorijā tiek apbalvoti ar Latvijas čempionāta medaļām.  
Vecuma kategorijās līdz 10 gadi, tiek apbalvotas arī 4-8.vieta. 
 
WJ, MJ: 1.vieta – 50 EUR; 2.v. – 30 EUR; 3.v. – 20 EUR. 
WU23, MU23 – 50 EUR; 2.v. – 30 EUR; 3.v. – 20 EUR. 
WE, ME: 1.vieta – 100 EUR; 2.v. – 70 EUR; 3.v. – 30 EUR. 
 
 
Klubu kopvērtējums: 
Klubu kopvērtējumā tiek vērtēti kluba 8 labākie rezultāti.  
No vienas vecuma kategorijas tiek vērtēts tikai viens dalībnieks. Viens dalībnieks dod rezultātu tikai vienā kategorijā.  
 
Par katru vietu tiek rēķināti punkti: 
1.vieta – 10 punkti;  
2.v. – 8;  
3.v. – 6;  
4.v. – 5;  
5.v. – 4;  
6.v. – 3;  
7.v. – 2;  
8.v. – 1.  
 
Dalībnieka iegūtie punkti tiek reizināti ar koeficientu, kurš tiek noteikts, balstoties uz kategorijā startējošos skaitu: 
a) 49+ dalībnieki x2.1 
b) 33–48 dalībnieki x2 
c) 25–32 dalībnieki x1.9 
d) 17–24 dalībnieki x1.8 
e) 9–16 dalībnieki x1.5 
f) 5–8 dalībnieki x1.2 
g) 1–4 dalībnieki x1 
 
ME, WE, MU23, WU23, MJ, WJ  kategorijās izcīnītie punkti tiek reizināti ar koeficientu 2, ja kategorijā startē vismaz 6 
dalībnieki. 
ME, WE, MU23, WU23, MJ, WJ  kategorijās izcīnītie punkti tiek reizināti ar koeficientu 1.5, ja kategorijā startē vismaz 4 
dalībnieki. 
 
Klubu kopvērtējumā uzvar klubs ar lielāko punktu skaitu.  
Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar klubs ar lielāku skaitu individuāli augstāk izcīnītajām vietām (1.vietas, 2.vietas, 
utt). VetPRO kategorija netiek vērtēta klubu kopvērtējumā. 
 


