
 Vecpiebalgas novada kausa izcīņa 2016 
 

Laiks un vieta: 
2016.gada 5.jūnijs, plkst. 11.00, Vecpiebalga, BMX trase. 
 
Sacensību organizators: Vecpiebalgas BMX klubs, Vecpiebalgas novada pašvaldība 
 
Vecuma kategorijas, dalībnieki: 
Krūzeri: Cr12+, Cr 30+(Brauc kopā vērtē atsevišķi) 
Meitenes: G7 un jaunākas, G8-10,G10-13, G14 un vecākas(Meitenes var braukt pie puikām 
savās vecuma grupās) 
Zēni un jaunieši: B5,B6, B7- B8, B9- B10, B11- B12, B13- B14, B15-B16 
 
Vīri: Open Pro ( dalības maksa procentos} 
Open pro ir visi braucēji kas ir vecāki par junioriem (M17+, Elite, juniori). 
 
Dalībnieki brauc savās vecuma grupās. 
 
Dalības maksa: 
1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu un amatieru kategorijām EUR 6 
2) Open pro , kategorijai EUR 10 
Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu. 
 
 
Sacensību norise un vērtēšana: 
Visām kategorijām pilnībā pēc Standarta formāta. 
 
Ja vecuma kategorijā ir mazāk kā 8 dalībnieki, tad galīgo vietu sacensībās nosaka 3 
priekšbraucienu un finālbrauciena kopsumma. Vienāda punktu skaita (vietu summas) gadījumā, 
uzvar dalībnieks, kuram augstāka vieta finālbraucienā. 
 
 
Apbalvošana: 

Sacensību organizators nodrošina: 1.-3. vietas ieguvēji katrā kategorijā tiek apbalvoti ar 
piemiņas kausiem, 4.-8. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas balvām. 

Junioriem un open pro klases balvu fonds veidojas no klases dalībnieku dalības maksas 
un papildus organizatora ieguldījuma . 

 Balvu fonds tiek sadalīts pēc formulas: 
1.vieta – 34%; 2.v – 20%; 3.v – 15%; 4.v – 10%; 5.v – 8%; 6.v – 6%; 7.v – 4%; 8.v – 3% 
 

 

 



Papildus sacensības: 

 „Sacensības bez ķēdes”  4.jūnijā (sestdien, pēc SMScredit.lv BMX čempionāta 3. 

posma apbalvošanas). 

 

Vecuma kategorijas, dalībnieki: 

 Meitenes un zēni 11 gadus veci un jaunāki. 

 Meitenes un zēni 12-14 gadus veci. 

 Meitenes un zēni 15 gadus veci un vecāki. 

 

Pieteikšanās: 

 Līdz SMScredit.lv BMX čempionāta finālbraucienu sākumam. 

 

Dalības maksa: 

 1EUR 

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

 Sacensībās braucēji veic vienu apli no barjeras ripinoties (velosipēdam noņemta ķēde 
OBLIGĀTI, klipšu pedāļi atļauti visās vecuma grupās). 

 Braucēji izlozes kārtībā tiks sadalīti pa 4(maksimums) katrā braucienā. 

 No katra brauciena, tālāk kvalificējas pirmie divi, un tā līdz finālbraucienam, kurā startēs 
4 ātrākie grupas „ripinātāji”. 

 Starta celiņi katrā braucienā tiks lozēti. 
 
Apbalvošana: 

Sacensību organizators nodrošina: 1.-4. vietas ieguvēji (finālisti) katrā kategorijā tiek 
apbalvoti ar piemiņas balvām no Vecpiebalgas porcelāna fabrikas. 
 
 


