2019. gada
Baltijas Minikausa
2.posms
un
Ozolnieku balvas izcīņa
TRIĀLĀ
2019.g. 20.jūlijā

SACENSĪBU NOLIKUMS
1. Sacensību norises datums, vieta.
1.1. Sacensību norises datums – 2019.g. 20.jūlijs
1.2. Sacensību norises vieta,– Ozolnieku vidusskola, Jelgavas 35, Ozolnieki, LV-3018
GPS: 56°41'36,8” N, 23°45’43,8” E
https://goo.gl/maps/tkqbA6fCU3XtC7yV9

2. Organizators:
- Biedrība „Agarska Triāla Klubs” , egilsa@ml.lv, +371 26512025

3. Oficiālās personas:
- Sacensību organizators:
- Sacensību galvenais tiesnesis:
- Sacensību galvenais sekretārs:
- tehniskā komisija, vide :
- žūrijas prezidents :
- žūrijas loceklis :
- žūrijas loceklis :

Egils Agarskis
FIM 11813
Roberts Prulis
LaMSF A
Ilze Prule
LaMSF B
Voldemārs Mateuss LaMSF A
Voldemārs Mateuss LaMSF A
Egils Agarskis
FIM 11813
Tōnis Ross
igaunija

4. Jurisdikcija.
Sacensības norisinās pēc BMA triāla komisijas apstiprināta 2019 gada Minikausa nolikuma,
LaMSF Sporta kodeksa, LaMSF Ētikas kodeksa un Latvijas Triāla noteikumiem, ciktāl šis
nolikums nenosaka citādi.
5. Sacensību dalībnieki un tehnika:
Minikauss notiek saskaņā ar BMA noteikumiem A, B, C grūtības trasēs (Baltas bultas ar grupas uzlīmi)
un Dip Dap (bērni ar skrejriteņiem bez bultām). Dalībnieku maksimālais vecums, dalībnieki, kuriem
2019.gadā paliek 12 gadi, t.i. dalībnieki dzimuši 2007.gadā un jaunāki.
Ozolnieku kausā piedalās dalībnieki ar triāla motocikliem bez vecuma un kubatūras ierobežojumiem.

Dalībnieki tiek vērtēti divās grupās. Sarkanās bultas Latvijas čempionāta A-B grupas līmenis, dzeltenās
bultas Latvijas čempionāta C-D grupas līmenis. Iespējams, ka veicamo bultu krāsa var tikt pamainīta,
par ko dalībnieki tiks informēti pirms starta.
Sieviešu grupa (C-D līmenis), ja pēc iepriekšējiem pieteikumiem būs vismaz piecas dalībnieces.
Gan Minikausā, gan Ozolnieku kausā posmu secība trasē nav jāievēro.
SLALOMS piedalās dalībnieki bez vecuma ierobežojumiem. Grupas velo līdz 12.gadiem, moto līdz
12.gadiem, moto virs 12 gadiem, velo virs 12.g.vecumam.
Slalomā var pieteikties jebkurš dalībnieks bez vecuma ierobežojumiem. SLALOMS notiek starta zonā
paralēli triālam. Katrs dalībnieks drīkst veikt no viena līdz trīs mēģinājumiem, par katru maksājot dalības
maksu. Ozolnieku novada iedzīvotājiem un Ozolnieku skolas audzēkņiem dalība bez maksas. Rezultātu
nosaka pēc dalībnieka labākā brauciena rezultāta.

6. TRASE.
Minikausā 5.posmi. A, B grupai trīs apļi, C un DIP DAP divi apļi.
OZO kausā 7.posmi, trīs apļi.
Apļa garums Mini- 300.m., OZO kauss-1.km.
OZO kausā iespējami posmi, kurus būs jāveic abos virzienos.

SLALOMS
Distancē atrodas 10 dažādā jauktā secībā izvietoti vārti.
Starts tiek dots motocikliem ar iedarbinātu dzinēju. Finišs pēc motocikla bāzes.
Vērtēšana:
 Par katru vārtu mietiņa aizskaršanu un pieskaršanos ar kāju zemei 10 soda sekundes.
 Izbraucot vārtus vai elementus nepareizā secībā, vai tos izlaižot - diskvalifikācija.
Iespējams atgriezties un turpināt trasi no kļūdas vietas, bet bez palīdzības (priekšā
teikšanas) no malas.
 Par neapstāšanos uz finiša līnijas 10 soda sek.
 Uzvar dalībnieks ar ātrāko laiku ko veido laiks trasē pluss soda sekundes.
 Velo un moto grupās līdz 12.gadu vecumam asistenti drīkst ar padomu palīdzēt trasē
braukšanas laikā izvēlēties pareizo braukšanas trejektoriju.

7. Sacensību dienas kārtība :
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija –
Dalībnieku sapulce
Starts triālam visiem dalībniekiem vienlaicīgi Kontrollaiks triālā visām grupām
Slaloma norises laiks
Apbalvošana

9:00 – 10:00
10:10
10:30
3.stundas
11:00 – 14:30
15:00

8. Protesti.
Protestiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk kā 5 min. pēc pēdējā dalībnieka finiša.
Protestu izskata žūrijas komisija, kuras sastāvā organizatora iecelts žūrijas prezidents un divi
žūrijas locekļi no jebkura kluba pārstāvjiem. Žūrijas sastāvs tiek paziņots pirms starta.

9. Apbalvošana.
Pirmo 3. vietu ieguvēji Ozolnieku kausā abās grupās tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.

Minikausa dalībnieki tiek apbalvoti saskaņā ar BMA minikausa noteikumiem. Visi Minikausa dalībnieki
saņem suvenīrus par piedalīšanos. Komandas kuras iekļūst minikausa pirmajā trijniekā, saņem
pārsteiguma balvas.

Slaloma pirmo trīs vietu ieguvēji pa grupām saņem piemiņas balvas.

10. Finansu informācija.
Dalības maksa Minikausa dalībniekiem 10 EUR maksājama organizatoram sacensību dienā
skaidrā naudā.
Ozolnieku kausa dalībniekiem dalības maksa 20 EUR.

Vienreizējā licence visām grupām (izņemot slalomu), saskaņā ar LaMSF 2019.gada
Diferencēto biedru maksu nolikumu, (uzrādot apdrošināšanu – 1500 EUR) (5.EUR)
Slalomā par katru braucienu jāmaksā dalības maksa 1.EUR, Ozolnieku iedzīvotājiem un
Ozolnieku vidusskolas audzēkņiem, kā arī dalībniekiem, kuri piedalās minikausā un OZO kausā
- bez maksas.

11. Pieteikšanās sacensībām.
Pieteikumi jāsūta elektroniski : https://forms.gle/jAXF6xHFciavC44s9
līdz 2019.gada 13. jūlijam

12. Papildus informācija.
Sacensības notiek Ozolnieku Novada svētku ietvaros. Ozolnieku svētku programma pieejama
Ozolnieku novada domes informatīvajā izdevumā “Ozolnieku Avīze”,ozolnieki.lv/novadasvetki sociālajos tīklos, kā arī Facebook profilā Ozolnieku novads.

Apstiprināts :

Saskaņots:

Biedrība “Agarska Triāla Klubs”
Prezidents
Egils Agarskis

LaMSF ģenerālsekretārs
K.Kuļikovs

Saskaņots:
Ozolnieku novada IKS daļas Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļu
Kārlis Trankalis

