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1.
UCI SERTIFICĒTAS BMX TRASES NOTEIKUMI
KATEGORIJA

- CM; CDM; CC

( STARPTAUTIKSKA LĪMEŅA SACENSĪBĀM ATBILSTOŠA BMX TRASE )
- PASAULES ČEMPIONĀTS, PASAULES KAUSS, EIROPAS ČEMPIONĀTS-

2013. gads

UCI BMX TRAŠU KATEGORIJAS
Sacensību kategorijas:
BMX sacensības var iedalīt trīs galvenajās sacensību kategorijās:
1.- Starptautiska čempionāta līmeņa BMX trase - CM , CDM, CC
2.- Nacionāla čempionāta līmeņa BMX trase - CN, C1
3.- Reģionālā līmeņa BMX trase un brīvā laika BMX "PAMP" trase
(Bez UCI kategorijas sertifikāta, sertifikatu piešķir LRF)

STARPTAUTISKA LĪMEŅA BMX TRASE - CM, CDM, CC
BMX trase, kurā ir iespējams organizēt Pasaules čempionātu,
Pasaules kausu,Eiropas čempionātu Junioru un Elites klasēs,
ar standarta 20 collu BMX velosipēdiem.
Pasaules čempionāts tiek rīkots Junioru un Elites klasēs,
kā arī Challenge klasēs.

Sacensību klašu sadalījumu par kategorijām nosaka UCI noteikumi

6.1.005.

UCI BMX TRASE
STARPTAUTISKI SACENSĪBU LĪMENIM
UCI BMX trase, kas atbilst starptautisku sacensību līmenim,
sastāv no daudziem elementiem gan pašā trases zonā gan pie tās,
Trases kopējam aprīkojumam ir jabūt atbilstošam UCI noteiktajiem
noteikumiem.
BMX trasei, kas pretendē uz atbilstošas kategorijas sacensību
rīkošanu ir jāiegūst atbilstības sertifikāts,
kas apliecina BMX trases atbilstību UCI noteikumiem.
Šādu sertifikātu iespējams iegūt izbūvējot pareizu BMX trasi un atbilstoši
aprīkotu ar palīgrīkiem.
Sertifikātu piešķir sertificēti UCI trašu komisāri.
BMX STARPTAUTISKA LĪMEŅA TRASE SASTĀV NO
SEKOJOŠIEM TRASES ELEMENTIEM:

STARTA KALNS

STARTA BARJERA

TAISNES

TRASES
MARĶĒJUMS

VIRĀŽAS

TRASES
ZAĻĀ ZONA

FINIŠS

SKATĪTĀJU ZONA
KAROGU MASTI
KOMPELĀCIJAS
ZONA
SEKRETARIĀTA
ZONA
TEHNISKAIS
APRĪKOJUMS

BMX TRASES PAMATA KONFIGURĀCIJAS
MATERIĀLU APJOMI
STARPTAUTISKA LĪMEŅA BMX TRASE
Mālaina smilts
Pamatnes un tramplīnu
izbūvei

4500-6000 m3

Dolomīta šķembas
fr.0,2% trases segums
20cm biezumā

2000 m3

Ūdens pievada
caurules 32mm
trases teritorijā

200 metri

Lietus kanalizācijas
caurules 100mm
trases teritorijā

200 metri

Virāžu segums
(asfalts 5cm / bruģis)

1000-1200 m2

Zaļās zonas laukums
(melnzeme+ zāliens)

1200 m2

Trases norobežošana

250 metri

Elektrības pieslēgums

15 kW

Starta kalns
(metāla konstrukcija)

Standarta konstrukcijas komplekts

Piedāvāts aptuvens galveno izmantojamo BMX trases celtniecības
materiālu apjomu ieskats.
Katras jaunas trases materiālu apjomi var mainīties pēc trases
projekta izstrādes.

Starta barjeras izmērs

Pirmās taisnes garums

Attālumi starp
trases šķēršļiem

Platums - 8m
Augstums - 50cm
Lenķis pret pamatni - 90'
Līdz 2016 gadam UCI standarts - PRO gate
Čempionāta klasēs - 70m
Challenge klasēs - 60m
Minimalais attalums no starta kalna zemākā
punkta līdz pirmajam trases šķērslim - 5m
Min. attalums starp šķēršļiem 1. taisnē - 10m
Attālums starp šķēršļiem citās taisnēs - 5m

Trases marķēšana

Trases norobežošana

Precīzi baltu līniju marķējumi

No taisnes ārējās malas ar ttālumu 2m,
norobežojoša barjera no braucejiem droša
materiāla. Piemēram plastmasas materiāla

Sportistu kompilēšanās
vietas

Tribīnes sedvietu
skaits

(10m x 8m ) 4.gab.
divas no tām zem jumta
CM - 7000 vietas
CDM; CC - 3000 vietas

Autostavvietu vietas

CM - 2000 vietas
CDM; CC - 750 vietas

Trases nakts
apgaismojums

Jā

Trases aprīkojums
ar drenāžas sistēmu

Jā

Karogu masti

Jā

Tiesnešu ēka

Jā

Sacensību
komentētāja vieta

Jā

UCI BMX NOTEIKUMI TRASES SERTIFICĒŠANAI
STARPTAUTISKA LĪMEŅA BMX TRASE

Trases garums

Trases kopejais platums

Trases taisnes platums

300-400m

50m
(55m ja ir PRO sekcijas ir divās taisnēs)

Pirmā taisne - 8m
Visas atlikušās taisnes - 6m
Pirmā virāžā - 8m
Visas atlikušās virāžas - 6m

Trases taisnes skaits

Starta kalna augstums
un platums

Vismaz 4. taisnes

Čempionāta klasēs - 8m
Challenge klasēs - 5m
Platums visās klasēs - 10m

Virāžu skaits

3 virāžas

Virāžu segums

asfalts / bruģis

Trases segums

dolomīta atsija 0,2% frakcija

BMX TRASE
Atbilstoši UCI notekumiem, BMX trases jāizstrādā
konkrēti reglamentētos izmēros un konfigurācijās.
UCI noteiktais trases garums ir 300-400m.
Trasei jābūt kompaktai. Tās platums ir 50m (55m ja ir divas PRO sekcijas).
Taisnņu platumi 8m un 6m. Trase nedrīgst būt šaurāka
par 6m nevienā trases vietā.
Trases reljefs var būt taisns, bez krituma ( ja kritums nav iespējams,
piemeram slēgtās telpās),
tomēr rekomendējam trases reljefu organizēt tā, lai no starta
kalna līdz finišam būtu iespējams neliels ( līdz 2 %) kritums.
Reljefa kritums trasē palīdz sportistiem saglabāt ātrumu un vieglāk
parvarēt trases šķēršļus.

BMX TRASES KONFIGURĀCIJAS:
1.VIRĀŽA

2.TAISNE

3.TAISNE

4.TAISNE

1.TAISNE

3.VIRĀŽA

BMX trase ar pirmo virāžu 90`leņķi.
Trasei ir trīs virāžas.
Pirmā virāža ir ar slaidu loku un
veido divus 90' lenķā pagriezienus.
Pirma virāža var būt gan uz labo, gan kreiso pusi.
Otrā un trešā virāža ir ar 180' lenķi.
Trases finišā taisne un starta taisne atrodas blakus.
Trases platums nedrīgs pārsniegt 50m,
ja trasē ir viena PRO sekcija.
Trases platums nedrīgst pārsniegt 55m,
ja trasē ir divas PRO sekcijas

STARTS FINIŠS

4.TAISNE

3.VIRĀŽA

3.TAISNE

2.TAISNE

1.TAISNE

1.VIRĀŽA

2.VIRĀŽA

2.VIRĀŽA

Trases platums nedrīgs pārsniegt 50m,
ja trasē ir viena PRO sekcija.
Trases platums nedrīgst pārsniegt 55m,
ja trasē ir divas PRO sekcijas

FINIŠS

STARTS

BMX trase ar pirmo virāžu 180` leņķī.
Trasei ir vismaz trīs virāžas.
Pirmā virāža var būt gan uz labo, gan kreiso pusi.
Otrā un trešā virāža ir ar 180' lenķi.
Trases pirmā taisne neatrodas blakus finiša taisnei.

BMX TRASES BŪVNIECĪBAI IZMANTOJAMIE MATERIĀLI:
Trases būvniecībā izmanto mālsmilts materiālu, lai veidotu trases formu,
šķēršļus, virāžas, starta kalna uzbērumu.
Trases virsējā slāņa segumam izmanto smalkas frakcijas
0.2% dolomīta šķembas segumu,
Dolomīta šķembu seguma slāni ieteicams uzklāt ne plānāku par 20cm.
Ieteicams trases segumu atjaunot ar papildus dolomīta šķembu slāni
ik pēc diviem gadiem.
Dolomīta šķēmbas tiek noblīvētas ar veltni vai blieti 50-90kg smagu.
.

Vislabākā smilts trases pamatnes
un šķēršļu veidošanai ir malaina smilts

No smilts tiek izveidota trases forma.
Iestrādātas drenāžas sistēmas,
Iestrādātas ūdens laistīšanas sistēmas,
Iestrādātas elektrokabeļu sistēmas, trases
apskaņošanai.
Iestrādāti trases apgaismošanas ķermeņi.
Iestrādātas lietus ūdens drenāžas sistēmas.

Trases virsējais seguma slānis
dolomīta šķemba 0,2% frakcija
biezums 20cm.

BMX TRASES 1. TAISNES IZMĒRI::
Trases pirmās taisnes izmēri Junioru un Elites vīriešiem un sievietēm:
- garums : 70m
- platums: 8m
Trases pirmās taisnes izmērs Challenge klasēs vīriešiem un sievietēm:
- garums: 60m
-platums: 8m
Minimālā distance no starta kalna beigām līdz pirmajam trases šķērslim: 5m
Minimālā distance strarp pirmās taisnes šķēršļiem: 10m
Būtiski, lai no starta kalna beigām līdz ieejai pirmajā virāžā pirmās taisnes
lenņis būtu nemainīgs 90' pret starta barjēru.
Tādejādi saglabājot abas trases taisnes malas vienādā garumā.

1.VIRĀŽA

ŠĶĒRSLIS

STARTA
KALNS
1.VIRĀŽA
ŠĶĒRSLIS

STARTA
KALNS

BMX TRASES ATLIKUŠĀS TAISNES IZMĒRI::
Citu taišņu izmērs Junioru un Elites klasēs vīriešiem un sievietam:
- garums : pēc trases dizainera ieskatiem
- platums: 6m
Citu taišņu izmērs Challenge klasēs vīriešiem un sievietēm:
- garums: pēc dizainera ieskatiem
-platums: 6m
Minimālā distance no starta kalna beigām līdz pirmajam trases šķērslim: 5m
Minimālā distance strarp pirmas taisnes šķēršļiem: 10m
Starp taisnēm jābūt vismaz 4m platai zaļajai zonai.

BMX TRASES STARTA KALNS::

STARTA AUGŠĒJĀ PLATFORMA

Starta kalns ir 10m plats.
Starptautiska līmeņa trasēs starta kalna augstums
Junioru un Elites vīriešu/ sieviešu klasēs ir 8m
Challenge kategorijas klasēs starta kalns ir 5m augsts
Tiek izmatots standartizēts metāla konstrukcijas starta kalns.
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VIRĀŽAS:
Trases pirmā virāža var būt ar pagriezienu gan uz labo gan kreiso pusi.
Tās ieejas lenķim ir jābūt ar tādu grādu,
lai iebraukšana virāžā būtu droša braucējiem ar jebkādu ātrumu.
Pirmās virāžas platumam jābūt 8m platam.
Visu citu virāžu platumam jābūt 6m platam.
Virāžas ārējām un iekšējam malām jabūt marķētam ar baltām līnijām.
Trasē jābūt kā minumumam trīs virāžām.
Trases virāžas iekšējā rādiusa zaļajā zonā jāierīko lietus ūdens drenāžas sistema,
Kā arī jaierīko ūdens laistīšanas sistāma.
Virāžu seguma materiāls:

bruģēta virāža

asfaltēta virāža

TRASES ŠĶĒRŠĻI:
Visi trases šķēršļi jāprojektē tā, lai tie būtu droši braucējiem ar jebkuru ātrumu.
Trases ķēršļu augstums ne augstāks par 3m.
Trases šķēršļus rekomendējam projektēt tā, lai tie būtu atbilstoši trases
braucēju ātrumam, un finiša taisnē to augstums nepārsniegtu 1m.
Pirmajā taisnē ievērot distanci starp šķēršliem min. 10m.
Izmērs tiek mērīts no šķēršļa slīpuma zemākā punkta aizmugurējā daļā
līdz nākamā šķēršļa priekšējās daļas zemākajam punktam.
Trase jāprojektē tā, lai tiktu iekļauti dažādi trases šķēršļi,
kurus var izmantot visas kategorijas klases.
Trasē jāiekļauj vismaz viena vai divas PRO sekcijas šķēršļu grupas,
kuras izmanto tikai Čempināta klases vīriešu braucēji.
Pirms trases izbūvēšanas BMX trases skici ieteicams saskaņot LRF ar profesionālu pārstāv
Kā arī būvdarbus veikt profesionāļa uzraudzībā. Informācija pieejama LRF.
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BMX TRASES STARTA BARJĒRA:
Starta barjerai ir jābūt vismaz 8m platai.
Starta barjerai ir jabūt 50cm augstai.
Barjeras lenķis attiecībā pret starta pamatni ir 90°.
Starta pamatnes leņķis attiecībā pret horizontu 15°
Starta vietas pamatnei un starta barjēras vietai pie kuras pieskaras
velosipēda ritenis ir jābūt ar neslīdošu materiālu.
Rekomndējam izmantot profilēta metāla režģi starta vietas
neslīdamības nodrošināšanai.
Līdz 2016 gadam UCI standarta starta barjera - PRO gate
Visas starta vietas pie barjēras ir jāmarķē no 1-8.
Startam ir jābūt aprīkotam ar krāsainu luksafora gaismas signāliem,
kuri ir saslegti vienā sistēmā ar starta sistēmu.
Luksaforam ir jābūt skaidri saskatāmam no jebkuras starta barjeras vietas.
.
Starta vietai ir jābūt aprīkotai ar apskaņošanas sistēmu, tā lai jebkurā vietā
pie barjeras, būtu vienādi labi dzirdama starta balss komanda.
Starta palaišanas sistemai ir jābūt saslēgtai ar laika skaitīšanas iekārtu,
kura tiek izslēgta braucejiem šķērsojot finiša līniju.
Stara komanda, kuru izmanto starta došanai ir automatiska.
Tiek izmantota Voice box sistēma:
1: «ok riders, random start».
2: «Riders ready».
3: «Watch the gate»
Starta berjērai un skaņas sistēmai ir jabūt UCI komisāru sertificetai.
Rekomendējam izmantor sertificētas starta barjēras sistēmas
no BENSINK vai PRO GATE

BMX TRASES MARĶĒJUMS:
Trases visas malas jāmarķē iezīmējot tās ar baltām precīzām līnijām.
Attālums starp līnijām:
-Pirmajā taisnē - 8m
-Citās taisnēs - 6m
Virāžas augšējā un apakšējā daļa arī jāmarķē ar baltām līnijām.

TRASE

skatītāju zona

NOROBEŽOJOŠA
BARJERA

TRASE

zaļā zona
NOROBEŽOJOŠA
BARJERA

BMX TRASES NOROBEŽOŠANA::
Trases ārējā mala jānorobežo no skatītāju zonas ar barjeru,
kas nevienā trases posmā nav tuvāk trasei par 2m.
Norobežojošās konstrukcijas barjera jākonstruē tā,
lai netiektu apdraudēts neviens braucējas, gadījumā,
ja sanāk ar barjēru saskarties.
Barjēras materiāls ieteicams no plastmasas vai koka.

BMX TRASES TRIBĪNES:
Auto stāvvietas un skatītāju stribīnes.
Atkarībā no sacensību klases ir jānodrošina auto stāvvietas
un skatītāju vietas pie trases.
Sacensību dienā autostāvvieai jāspēj sistemātiski uzņemt un izvietot automāšīnas.
Skatītāju vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamo sēdvietu daudzumu tribīnēs,
pārtikas servisu, dušas telpas, tualetes telpas, jānodrošina atbilstoši sacensību kategorijai.
- Starptautiskās sacensības: 3000 skatītāji.
- Konstinentāls čempionāts: 5000 skatītāji.
- BMX superkrosa sacensības: 3000 skatītāji
- BMX pasaules čempionāts: 7000 skatītāji
- Olimpiskāš spēles: 7500 skatītāji

Skatītāju tribīnes var būt mobīlas,
tomēr to uzstādīšanai jāparedz
vieta trases malā. No tribīnēm jābūt
labi pārredzamai BMX trasei.

BMX trases teritorijai, skatītaju teritorijai, jābūt aprīkotai ar apskaņošanas
iekārtām, lai tiktu nodrošināta informācijas apraide sportistiem un skatītājiem.
Pie trases vai trases teritorijā jābūt uzstādītiem karogu mastiem,
kuros uzstādīt visus nacionalos valstus karogus, kuras piedalās sacensībās.

BMX TRASES FINIŠA LĪNIJA:
Trases finiša līnijai jābūt stingri iezīmētai un nemainīgai.
Virs finiša līnijas vai trases malā esošie plakāti vai baneri jāuzstāda tā,
lai sportistiem tie netraucētu un nebūtu aizsniedzami.
Finiša līnijas teritorijai jābūt pietiekami platai, lai tajā
varētu netraucēti uzturēties finiša tiesneši un novērtēt
sacensību brauceju finiša līnijas šķērsošanu.
Finiša līnijai ir jabūt aprīkotai ar laika skaitīšanas sistēmu un foto finiša sistēmu.

SPORTISTU KOMPILĒŠANĀS KORIDORI:
Blakus starta kalnam jāparedz sportistu kompilēšanas koridori.
Platums 10m. garums 8m.
Koridori ir numurēti no 1-10 un tajos pirms starta tiek sadalīti sportisti
pēc to braucienu nummuriem.
Starptautiska līmeņa trasēm janodrošina četras šādas zonas ar pulcēšanās
koridoriem. Divām koridoru zonam jābūt zem jumta.
Pirms pulcēšanās koridoriem ir jābūt norobežotai zonai,
kurā sportisti pulcējas pirms sadalījuma pa braucienu koridoriem.
Šajā zonā jabūt nodrošinātām tualetēm.

Pie trases, publiskajā zonā un sportistu pulcēšanās slēgtajā zonā
jābūt uzstādītām tafelēm, uz kurām izvietot sacensību braucienu
protokolus un citu informaciju.
Tā pat, trases teritorijā ir jabūt uzstādītām elektroniskām vai mehāniskām tāfelēm,
kuras informē gan sportistus gan skatītājus par braucienu nummuriem.
Tāfelēm jābūt redzamām no visam trase vietām un skatītāju tribīņu vietām.
SACENSĪBU TIESNEŠI/ KOMENTĒTĀJI/ MEDICĪNAS CENTRS:
Trases teritorijā vai pie trases teritorijas, jābūt sacensību komentētāja vietai,
no kuras labi pārredzama visa trase.
Pie trases ir jābūt vietai (ēkai), kurā uzturas trases tiesneši un sacensību
sekretariāts.
Tiesnešu ēkai jābūt aprīkotai ar elektrības pieslēgumu, interneta pieejamību.
Ēkai jābūt pietiekami lielai, lai spētu uzņemt visu trase tiesnešu korpusu.
Pie trases ir jābūt medicīnas centram. Tam ir jābūt aprīkotam ar elektrības pieslēgumu,
medicīnas centram jābūt mediķiem un sportistiem viegli pieejamam un
atrodamam trases teritorijā.
Pie medicīnas centra jabūt iespējai piebraukt medicīnas transportam.

STARPTAUTISKA LĪMEŅA BMC TRASES PIEMĒRS:

