
                                                                                                  
 

SMScredit.lv BMX čempionāts_4.posms 
 
Laiks un vieta: 
2020.gada 29.augusts, plkst. 12.00, Silva, Smiltenes novads  
 
Reģistrācija: 
Pieteikšanās termiņš – 25.augusts (pl. 23:59), sūtot pieteikumu uz: bmx.sekretariats@inbox.lv 
Sacensību dienā izmaiņas reģistrācijā veikt nav iespējams!  
 
Dienas kārtība: 
Atteikumi reģistrācijai                                    10:00-11:00 
Treniņi: G12 un jaunākas, B12 un jaunāki  11:00-11:30 
Treniņi: G13+, B13+, CR12+, Pro Open  11:30-11:55 
Sacensību sākums    12:00 
 
Vecuma kategorijas, dalībnieki: 
Krūzeri: CR12/16, CR17/29, CR30+ 
Meitenes: G-8; G9-10, G11-12, G13+ 
Zēni: B-6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14 
Jaunieši: B15/B16;  
Vīri: Pro Open (M17+, JM, EM) 
SMScredit.lv BMX čempionātā dalībnieks var izvēlēties kurā vecuma grupā startēt (sava vecuma vai vecākā), šo izvēli 
izdarot pirms 1.posma un seriāla ievaros vecuma kategoriju vairs nemainot. 
 
Dalības maksa: 

1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu un jauniešu kategorijām EUR 6.00,- 
2) Pro Open kategorijā EUR 11.00,- 

Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu (attiecas līdz 18 gadu vecumam). 
Rekvizīti dalības maksas apmaksai: 
Biedrība ,,BMX klubs  „Silvas Ziķeri”” 
Reģ. Nr. 40008048289 
Sporta komplekss Silva, Launkalnes pagasts 
AS SEB Banka 
LV30UNLA0050019645818 
Ja nepieciešams rēķins dalības maksu apmaksai, sazināties ar Ģirts Kātiņš: girtskatins1@gmail.com   
 
Sacensību norise un vērtēšana: 

1) Visām kategorijām pilnībā pēc Standarta formāta. Standarta vecuma kategorijās vērtēšana saskaņā 
ar BMX Noteikumu 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 izvēle sānot no ¼ fināla braucieniem, līdzi fināla braucieniem ir sacensību uztskaites sistēmas 

izvēlēta (random) secība. 
1.4. Mazākajiem sportistiem (6 gadīgiem zēniem, meitenēm), kam nepieciešama palīdzība pie starta barjeras 

vai aizkļūšana līdz starta barjerai, asistēt atļauts LRF licencētiem treneriem, klubu pārstāvjiem vai vienam 
sportista vecākam. 



                                                                                                  
 
Apbalvošana: 
„SMScredit.lv BMX čempionātā” 1.-3. vietas ieguvēji katrā kategorijā tiek apbalvoti ar kausiem.  
Zēnu/meiteņu kategorijās līdz 8 gadu vecumam tiek apbalvotas 1-8.vieta. 
Pro Open kategorija tiek apbalvota ar naudas balvām un balvu fonds veidojas no kategorijas dalībnieku 
dalības maksas un papildus ieguldījuma (100 EUR). 
Balvu fonds tiek sadalīts pēc formulas: 1.vieta – 50%; 2.v. – 30%, 3.v. – 20%. 
 
Kopvērtējums: 
2020.gada “SMScredit.lv BMX čempionātā” kopvērtējums netiek vērtēts. 
 
Kontaktpersonas: 
Sacensību Galvenais Tiesnesis – Normunds Taims normunds@sela.lv   
Sacensību Galvenā Sekretāre – Daiga Mažrima bmx.sekretariats@inbox.lv  
Rīkotājakluba kontaktpersona – Ģirts Kātiņš girtskatins1@gmail.com  
LRF kontaktpersona – Artis Ozols bmx@lrf.lv  


