Biedrība BMX sporta klubs “TĀLAVA”
Vanagu iela 2, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219
Reģ.Nr 50008022991
Tālr.64207998; mob.2 9211437, fakss 64207990
www.bmxtalava.lv

Valmieras novada kausa izcīņa 2022.
Laiks un vieta:
2022.gada 22.maijā, plkst. 10:30, Valmiera, Sporta komplekss „AVOTI”
Sacensību organizators: „BMX sporta klubs „Tālava””/VSS
Dienas kārtība:
Treniņi: G6 un jaunākas, B5 un jaunāki, B6
9:00 - 9:30
G7-8; B7,B8
Treniņi: G9-10, G11-12, G15-13; G16+,
9:30 - 10:00
B9 līdz B13-14, CR (visas), Open 15+
Treniņi: OPEN JUNIOR; OPEN ELITE
10:00 – 10:20
*treniņu grupu galējais sadalījums pa vecuma kategorijām tiks noteikts pēc pieteikto
dalībnieku skaita sacensībām.
Sacensību sākums

10:30

Vecuma kategorijas, dalībnieki:
Krūzeri: Cr 12+; Cr 25+
Meitenes un jaunietes: G6 un jaunākas, G7-8, G9-10, G11-12,G13-15,G16+.
Zēni un jaunieši: B5 un jaunāki; B6; B7; B8; B9; B10; B11; B12; B13; B14-B15.
Jaunieši/Vīrieši: OPEN 16+(startē no mazā starta kalna)
Vīrieši: OPEN JUNIOR,OPEN ELITE (grupas,startē no 8m starta kalna)
(21 grupa)
*Dalībnieku grupa (vecuma kategorija) tiek noteikta uz dienu, uz 22.05.2022., cik pilni gadi ir
sportistam uz doto dienu, pie tādas grupas arī sportists startē.
*Jaunieši, Jaunietes G15,G16, B15,B16, ar vecāku un trenera piekrišanu drīkst startēt OPEN
kategorijās.
*Sacensībās drīkst piedalīties bez LRF izsniegtas licences, pie reģistrācijas jāuzrāda derīga
apdrošināšanas polise.
Dalības maksa:
1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu un amatieru kategorijām EUR 10,-.
2) OPEN 16+ EUR 11,-.
3) OPEN JUNIOR/ELITE KATEGORIJĀS EUR 20,-.
Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par 1 bērnu, chalenge grupās.
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.
Celiņu izvēle sākot no 1/4finālu braucieniem līdz fināla braucienam ir sacensību
uzskaites sistēmas izvēlēta (random) secība.
B fināli notiek grupās, kurās ir 16 braucēji un vairāk.

Apbalvošana:
Sacensību organizators nodrošina: 1.-8. vietas ieguvēji tiek apbalvoti visās kategorijās.
OPEN 15+, OPEN JUNIOR/ELITE/WOMEN kategoriju balvu fonds veidojas no klases
dalībnieku dalības maksas un papildus organizatora ieguldījuma.
Naudas balvas OPEN 15+ un OPEN kategorijās tiek sadalītas pēc formulas 1.v.-50%, 2.v35%, 3.v.-15%.

„VALDEKO” BMX KAUSA IZCĪŅA KLUBU KOMANDĀM 2022.
Laiks un vieta:
2022.gada 22.maijā, plkst. 0:30, Valmiera, Sporta kompleks „AVOTI”
Sacensību organizātors: BMX klubs „Tālava”
Vecuma kategorijas, dalībnieki:
Komanda sastāv no 6(sešiem) kluba braucējiem, komandas sastāvs tiek reģistrēts pie
dalībnieku reģistrācijas. Katrs klubs var pieteikt TIKAI VIENU komandu. Vienā komandā drīkst
reģistrēt tikai viena kluba braucējus.
Dalības maksa:
Papildus dalības maksa par komandu reģistrēšanu netiek piemērota.
Sacensību norise un vērtēšana:
„„VALDEKO” kausa izcīņa klubu komandām” norisinās paralēli sacensībām „Valmieras
novada kausa izcīņa 2022”.
Komandu ieskaitē tiek vērtēti 6(seši), iepriekš pieteikto/reģistrēto braucēju,
individuālie rezultāti.
Punkti par izcīnītām vietām tiek piešķirti pēc sekojošas tabulas:
1.vieta
22p

2.vieta
18p

3.vieta
15p

4.vieta
13p

5.vieta
11p

6.vieta
10p

7.vieta
9p

8.vieta
8p

9.vieta / ½ 5.vieta
7p

11.vieta / ½ 6.vieta
6p

13.vieta / ½ 7.vieta
5p

15.vieta / ½ 8.vieta
4p

17.vieta / ½ 5.vieta
3p

19.vieta / ½ 6.vieta
2p

21.vieta / ½ 7.vieta
1p

23.vieta / ½ 8.vieta
1p

Vienādu punktu skaita gadījumā, augstāka vieta tai komandai, kam lielāks skaits
individuāli augstāko vietu (1.vietas, 2.vietas utt).
Apbalvošana:
1.-3. vietas ieguvēji klubu komandu vērtējumā saņem „VALDEKO” piemiņas kausu.

