
SACENSĪBU  “MAD: LIEPĀJA 2022” 

BMX free style Latvijas Nacionālā čempionāta  

 NOLIKUMS 

 

 Organizators: 

 Biedrība „RAVE  team” 

 Koordinators –  Agris Klēpis t.27510608;  

Mērķi: 

Popularizēt sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, īpaši jauniešu vidū. 
  
Sacensību norises laiks  un vieta : 
  
2022. gada 27.- 28. augusts  Liepāja, Jūrmalas parka skeitparks  
  
!!!  LIETUS GADĪJUMĀ SACENSĪBU ORGANIZATORS PATUR TIESĪBAS 
SACENSĪBAS PĀRCELT UZ NĀKAMO DIENU VAI UZ CITU LAIKU !!! 
  
Reģistrācija un dalības maksa: 
  

Reģistrējoties online:      20 Eur  

! Nepilngadīgām personām nepieciešama vecāku vai aizbildņa piekrišana (veidlapa 
www.madliepaja.com) ! 

!!! Mad: Liepāja reģistrācijā iegūtos datus apstrādās atbilstoši datu aizsardzības 
pamatprincipiem !!! 

Dalībnieki: 
Sacensībās drīkst piedalīties ikviens 15 gadus vecs sportists, kurš vēlās, kuram ir atbilstošs 
inventārs, braukšanas prasmes un licence. Kā nosacījums, lai reģistrētos sacensībām, katram 
sportistam ir jāievēro Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības nolikums (UCI RULES IN 
FORCE), kā arī jāpiekrīt sacensību laukuma izkārtojumam un formai.  Katrs sacensību 
dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, kā arī treniņu braucienos vai 
sacensību laikā gūtajiem savainojumiem- to katrs sacensību dalībnieks apliecina ar savu 
parakstu reģistrējoties sacensībām. Organizatori iesaka lietot visu aizsarginventāru, veikt 
nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Sacensību dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, 
aizsargķivere jālieto obligāti. Bez aizsargķiveres nepilngadīgais dalībnieks netiek pielaists 
sacensībām. Dalībnieks, kas atrodas alkohola, narkotisko vai citu vielu reibumā sacensībām 
netiek pielaists vai tiek diskvalificēts.  
 
  
 

 



Programma: 

 27. augusts: 
 
10:00 - 12:00 Reģistrācija/Akreditācija, iesildīšanās 
12: 00- 12:30-Sacensību atklāšana 
  
KVALIFIKĀCIJA BMX  PRO: 
 
20.00- 21.30 iesildīšanas/sacensības  
 
___________________________________________________________ 
 
28. augusts 
 
10:00 - 11:00 Reģistrācija un iesildīšanās 
 
BMX PRO Fināli un Best trick contest : 
16.45 – 18.15 
 
APBALVOŠANA 19.00                         
 
Vērtēšana: 
 

BMX  

Sacensībās tiesās  sacensību organizatoru izvēlēti  kompetenti tiesneši. Tiesneši vērtē dalībnieka stilu, 
stilam atbilstošu ātrumu, amplitūdu, triku sarežģītību, triku daudzumu un precizitāti, konstrukciju 
izmantošanu un brauciena saliedētību. 

! Ja kaut kādu iemeslu dēļ sacensības nav iespējams pabeigt, galvenais tiesnesis var nolemt 
apbalvot dalībniekus, balstoties uz pieejamiem rezultātiem. 

  
 Sacensību formāts:       
BMX  

Meistari:     2 laini- 1 min.        
Fināls: 
Meistari:     2 laini - 1 min. / 3 best trick contest    
 

Sacensību rezultāti: 
         Tiek publicēti www.madliepaja.com  

 

!!!Sacensību gaita tiks fiksēta video, foto formātā un iegūtie materiāli tiks izmantoti sporta 
aktivitāšu reklāmas nolūkiem!!! 


