Saskaņots

Apstiprinu

Preiļu novada domes Priekšsēdētāja

Preiļu Nov. BJSS direktors

M. Plivda

E.Vaivods

2017. gada ____._______________

2017.gada ___ . __________

Sacensību nolikums
1.Mērķis un uzdevumi.
Veicināt sociālo iemaņu un prasmju apgūšanu, izglītojot sabiedrību, veidojot izpratni par
cilvēcisko attiecību nozīmīgumu un veselīga dzīvesveida pamatprincipiem katra indivīda un
visas sabiedrības labklājības paaugstināšanai.
2.Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Preiļu BJSS sadarbībā ar LRF, Preiļu novada domi, un
uzaicinātiem tiesnešiem.
3.Sacensību vieta, laiks un sacensību kārtība.
Sacensības notiks 2017.gada 17.septembrī. 13:00, Sacensību vieta: Preiļi Daugavpils iela 53 a.
Blakus Preiļu parka dīķiem. Brīvie treniņi no 12:00, reģistrācija līdz plkst 11:00, sacensību
sākums 13:00
Abas sacensības norisināsies vienā dienā.
Preiļu BMX kauss norisinās pēc standarta formāta. 3 priekšbraucieni, ja nepieciešams
ceturdaļfināli, pusfināli un fināli.
Klubu kauss (apvinotās grupas) startē pēc Preiļu BMX kausa fināliem, veicot divus
priekšbraucienus un attiecīgi pēc tam, ceturdaļfināli, pusfināli (ja nepieciešams) un fināli.

4.Dalībnieki.
4.1. Preiļu BMX kauss
ZĒNU/ VĪRIEŠU KATEGORIJAS
Krūzeri 12+, 30+
B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, M-17+,
MEITEŅU/ SIEVIEŠU KATEGORIJAS
G-10 un jaunākas,
G-11-14,
G-15+.
4.2.Preiļu BMX klubu kauss (apvienotās grupas)
5-6,7-8, 9-10, 11-12, 13-14,15+brauc visi kas vecāki par 15 gadi.

Dalības maksa:
1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu un amatieru kategorijām EUR 6
2)Open pro , kategorijai EUR 6
Ja ģimenē ir 2 bērni un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai pa vienu
Sacensību norise un vērtēšana:
Visām kategorijām pilnībā pēc Standarta formāta.
Dalības maksa tikai par vienām sacensībām
Preiļu BMX kauss : Ja vecuma kategorijā ir mazāk nekā 8 dalībnieki, tad galīgo vietu
sacensībās nosaka 3 priekšbraucienu un finālbrauciena kopsumma. Vienāda punktu skaita (vietu
summas) gadījumā, uzvar dalībnieks, kuram augstāka vieta finālbraucienā.
Preiļu BMX klubu kauss Open (apvienotās grupas): Ja vecuma kategorijā ir mazāk nekā 8
dalībnieki, tad galīgo vietu sacensībās nosaka 2 priekšbraucienu un finālbrauciena kopsumma.
Vienāda punktu skaita (vietu summas) gadījumā, uzvar dalībnieks, kuram augstāka vieta
finālbraucienā.

5. Apbalvošana
5.1. Preiļu BMX kauss
Katrā kategorijā tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji.
5.2.Preiļu BMX klubu kauss Open (apvienotās grupas)
Preiļu BJSS un novada dome nodrošina, ka Preiļu trases atklāšanas sacensību 1.-3. vietas
ieguvēji katrā kategorijā tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem, bet 4.-8. vietas ieguvēji ar piemiņas
suvenīriem. Iespējamas arī papildus balvas.
6.Finanses.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizāciju, tiesāšanu un apbalvošanu sedz
Preiļu novada Dome un Preiļu BJSS. BMX trasi sacensībām nodrošina Preiļu novada Dome.
7. Dalības maksa.
Dalības maksa sacensībās ir EUR 6.00
8. Plašāk informācija.
Artis Upenieks (BMX treneris Preiļos): 25900775
Dalības maksa tiek pārskaitīta:
Preiļu novada dome
Reģ. nr. 90000065720
Raiņa bulvāris – 19
Konta Nr. AS SEB banka
LV08UNLA0026000130630
Maksājuma mērķī norādot:
BMX kausa sacensības Preiļos

