
                                                                                                   

BMX kluba “Valmieras puikas” sadraudzības kauss 

 
 
Sacensību datums: 08.10.2022. 
Pieteikums jāsūta uz biedriba81@gmail.com 
 
Reģistrācija: 
Pieteikšanās termiņš - līdz 03.10.2022 plkst. 23:59 
Atteikties var līdz 05.10.2022 plkst 23.59 
Sacensību dienā izmaiņas reģistrācijā veikt nav iespējams. 
 
 

Dienas kārtība: 
Treniņi         
Treniņi *(3m): B4 un jaunāki, B5, B6, B7, B8, B9, Braucēju tēti un mammas                       11:00 - 11:30 
Treniņi *(5m): B10, B11, B12, B13-14, B15+, CR12+                                                  11:30 - 12:00                                                                        
 
* - Treniņi 20 min. caur špalerām un ar starta barjeru, 10 min. brīvie treniņi.  
 

Sacensību sākums       plkst. 12:10 
 
Vecuma kategorijas, dalībnieki:  
Zēni: B4 un jaunāki, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13-14, B15+ 
Krūzeri: CR12+ 
Braucēju bērnu mammas - brauc ar 20” vai 24” riteņiem. 
Braucēju bērnu tēti (aktīva braucēja licence nav bijusi vairāk par vienu gadu)  brauc ar 20” 
vai 24” riteņiem. 
Dip Dap braucēji līdz 4.g.v. (ieskaitot) 
 

* Meitenes startē sava vecuma zēnu grupā vai pie gadu jaunākiem zēniem. 
* Grupās no B9-B15+ bērniem ar pirmā gada licenci (2022) vai bez licences atļauts 
startēt grupā pie gadu jaunākiem (lai jaunajiem braucējiem būtu stimuls cīnīties). 
* Priekšbraucienu BRAUCIENI tiks noteikti pēc nejaušības (random) principa (Eiropas 
kausu formāts – jāpievērš uzmanība katram braucienam - var mainīties izvietojums 
“špalerās” un dalībnieki katrā braucienā 
* Dalībnieku grupa (vecuma kategorija) tiek noteikta pēc licences gada. 
* B15+ trešajā taisnē brauc pa PRO SEKCIJU. 
 
* Sacensībās drīkst piedalīties bez LRF izsniegtas licences, pie reģistrācijas (līdz 
03.10.2022. plkst 23:59) elektroniski jāiesūta derīga apdrošināšanas polise uz 
biedriba81@gmail.com 
 
Ja sacensībām reģistrējas mazāk kā 2 dalībnieki kategorijā, tad šī kategorija tiek apvienota ar 
nākamo vecuma kategoriju, bet tiek vērtēti atsevišķi.  
 
Starta kalns: 
“Māra Štromberga BMX trasē “Valmiera” sportisti startē no sekojošiem starta kalniem: 



                                                                                                   

 No 3m starta kalna: B4, B5, B6, B7, B8, B9, mammas un tēti 

 No 5m starta kalna: B10, B11, B12, B13-14, B15+, CR12+ 
 

Dalības maksa: 

 Visiem 10.00 EUR 
Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu. 
 

Sacensību norise un vērtēšana: 
Ja kategorijā ir 9 sportisti, uz finālu kvalificējas 7 sportisti. Braucienā, kurā ir 4 sportisti, uz 

finālu kvalificējas 3 sportisti.  

B fināli notiks visās kategorijās. 
 

Apbalvošana: 
BMX kluba “Valmieras puikas“ sadraudzības kausa sacensībās tiek apbalvoti: 

 Visi finālisti - 1. - 8. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem/atbalstītāju 
balvām/medaļām. 

 

 

Uz tikšanos Māra Šromberga trasē “Valmiera”!  


