MT skolas/Ozolnieku kauss
un BMA Minikausa 5.posms
triālā
2019.g. 5. oktobrī

SACENSĪBU APRAKSTS
1. Sacensību norises datums, vieta.

1.1. Sacensību norises datums – 5. oktobris 2019.gads
.
1.2. Sacensību norises vieta – Ozolnieku novads, Cenu pagasts, Mājas „Pāksteri”.
GPS: 56°37'45.0"N 23°51'42.9"E
56.629157, 23.861908

2. Organizators:

- Biedrība „ Bērnu un jauniešu moto-triāla skola”, +37129800891, mtskola@gmail.com

Sadarbībā ar Ozolnieku novada domi.
3. Oficiālās personas:

3.1. Sacensību tiesnešu kolēģija:
- Sacensību organizators
- Sacensību galvenais tiesnesis
- Galvenais sekretārs
- Tehniskās komisija

vārds, uzvārds

Kaspars Vērnieks
Egils Agarskis
Mārtiņš Kiziks
Kaspars Vērnieks

.

(LaMSF A)
(FIM 11813)
(LaMSF A)

4. Sacensību formāts:
Sacensības norisinās pēc BMA triāla komisijas apstiprināta 2019.gada Minikausa nolikuma, LaMSF
Sporta kodeksa, Ētikas kodeksa un Latvijas Triāla noteikumiem ciktāl šis nolikums nenosaka citādi.
5. Sacensību dalībnieki un tehnika:
Minikauss notiek saskaņā ar “Baltijas Minikausa” noteikumiem A, B, C grūtības trasēs (baltas bultas ar
klases A, B vai C uzlīmi) un Dip Dap (bērni ar skrejriteņiem bez bultām). Klases tiek iedalītas
pēc meistarības līmeņa –A (grūtākā), B (vidēja), C (vieglākā). Maksimālais vecuma limits 12 gadi (tas
ir, dzimuši 2007.g., 2019.g. paliek 12 gadi).
MT Skolas/Ozolnieku kausā piedalās dalībnieki ar triāla motocikliem bez vecuma un kubatūras
ierobežojumiem.
Dalībniekus iedala grupās:
- A/B sarkanās bultas.
- C/D dzeltenās bultas.
- Hobby, Brīvā grupa zaļās bultas.
- Mini A
- Mini B
- Mini C
- Dip Dap

6. Trase:
Moto trase 6 (iespējams 7) posmi aplī – 3 apļi.
Mini kausa dalībniekiem 5 (iespējams 6) posmi. A, B klases: 3 apļi.
C un Dip Dap klases:2 apļi.
7. Sacensību norise:

Dalībnieku reģistrācija – 9:00- 10:30
Dalībnieku sapulce –
10:40
Pirmā dalībnieka starts- 11:00
Apbalvošana ap 15:30
Kontrollaiks triālā visām grupām 4 stundas.

Darba kārtībā iespējamas izmaiņas, par kurām dalībnieki tiks informēti sacensību dienā.
8. Apbalvošana.
Pirmo 3. vietu ieguvēji MT Skolas/Ozolnieku kausā tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.
Minikausa dalībnieki tiek apbalvoti saskaņā ar BMA minikausa noteikumiem. Visi Minikausa dalībnieki saņem
suvenīrus par piedalīšanos.
10. Finansu informācija :
• Dalības maksa(visām klasēm): 10 EUR, sacensību dienā skaidrā naudā.
• Dalības maksa Ozolnieku novadā deklarētajiem iedzīvotājiem: 7 EUR, sacensību dienā skaidrā naudā.
• Licence: Sacensībās drīkst startēt dalībnieki ar FMN nacionālām licencēm. Dalībniekiem, kuriem nav gada
licences, sacensību vietā tiek noformēta FMNR vienreizējā licence saskaņā ar FMNR noteikumiem (maksa
2 EUR).
• Apdrošināšana: Sacensību dalībniekiem jābūt nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisei motosportā. Dip
Dap klasei licence un apdrošināšana nav nepieciešama
11. Pieteikšanās sacensībām:

Obligāta priekš-reģistrācija elektroniski līdz 3.oktobrim 24:00:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPCmCOlP9LzE36nPP4WG5gB0EAfAgdE8alS50MHao
FMFL9ew/viewform?vc=0&c=0&w=1

.

