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Starptautisks motokrosa seriāls 
 Izaicinājuma Kauss 2017 

Igaunija – Somija – Latvija – Lietuva  

 

 
 

Latvijas posma NOLIKUMS 

 

Sacensības notiek saskaņā ar EMF, LaMSF un SML parakstīto līgumu, FIM un LaMSF Sporta 
kodeksu, LaMSF motokrosa noteikumiem un LaMSF Ētikas kodeksu. Šīs ir C kategorijas 
sacensības atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam.  
 

1. Sacensību norises vieta, datumi un motociklu klases: 
1.1. Norises vieta: motocentrs „Zelta Zirgs”, Ķegums, Latvija. 
1.2. Svētdien 9.04.2017. sacensības šādās klasēs: Amatieri, Veterāni , MX 65, MX 85, MX 2, MX OPEN. 

2. Sacensību trase:  mototrase „Zelta Zirgs”, garums 1540 m, min. platums – 7 m, starta vietu skaits – 40, 
atrašanās vieta – Ķegums, Ogres rajons, Latvija. 
3. Organizators:  

"Kristera Serģa motoklubs" biedrība, Reģ. Nr. 40008028418(adrese: “Upesliči”,Priekuļu nov., 

Priekuļu pag, LV 4126  
mob.t. + 371 29559921, e-pasts: kristers@sergis.lv ). 

 Nolikums saskaņots: Latvijas Motosporta federācijā (LaMSF), 
adrese: Dzērbenes 27, Rīga, LV – 1006, tālr./ fakss 6784 58 43, e-pasts: moto@lamsf.lv 

4. Oficiālās personas: 
4.1. Organizācijas komiteja: 

Kristers Serģis - KSM valdes priekšsēdētājs 
Ģirts Kalniņš - KSM tehniskais direktors 
Aigars Caunītis - KSM  koordinators 

4.2. Sacensību tiesnešu kolēģija:   
- Sacensību direktors    Kristers Serģis  LaMSF A kat.  

 - Sacensību galvenais tiesnesis 
 (Atbildīgais sporta darbinieks, mob. 26879783)  Andris Kostjuks LaMSF A kat.   
 - Sacensību galvenā sekretāre  Egija Skurbe   LaMSF A kat.  
 - Sacensību galvenais hronometrists  Raivis Ogorodovs FIM lic.  
 - Distances priekšnieks   Renārs Gudrais LaMSF A kat.  
          - Starta – finiša vec. tiesnesis   Ritvars Gudrais LaMSF A kat.  
 - Tehniskās kontroles priekšnieks  Inese Matušēvica LaMSF B kat.  

 

5. Sacensību dalībnieki:  
5.1. 

 

Klase Motocikli Dalībnieki 
 

MX 65  motocikli ar 51 cm3 līdz 65 cm3 dzinējiem un 14’ -12 ‘ 
riteņiem (drīkst ar ātrumu automātisko pārslēgumu) 

bērni 7 - 12 g. v.  

MX 85  motocikli ar 65 cm3 (riteņi 17`-14`) līdz 85  cm3 2-taktu un 75 
cm3 - 150  cm3 4 – taktu dzinējiem (riteņi 19`-16`) 

pusaudži un meitenes 11 - 15 g. 
v 

MX 2 motocikli ar 100 cm3 līdz 125 cm3 2-taktu un 175 cm3 – 250 
cm3  4 – taktu dzinējiem 

no 14 gadiem 

MX 
OPEN 

motocikli ar 100 cm3 – 500 cm3 2-taktu un ar 175 – 650 cm3 
4 – taktu dzinējiem 

no 15 gadiem 

Veterāni motocikli ar 100 cm3 – 500 cm3 2-taktu un ar 175 – 650 cm3 
4 – taktu dzinējiem 

no 40 gadiem 

Amatieri motocikli ar 100 cm3 – 500 cm3 2-taktu un ar 175 – 650 cm3 
4 – taktu dzinējiem  

Latvijas sportisti no 16 gadiem, 
atbilstoši LaMSF noteikumiem 
Amatieru klasēm un citu FMN 
sportisti ar Hobija vai Amatiera 
klases licencēm.  

 
 

5.2. Sportistiem ir atļauts vienā dienā startēt 2 motociklu klasēs.   
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6. Apdrošināšana. Sacensību dalībniekiem jābūt apdrošinātiem saskaņā ar FIM Europe/ FIM/ LaMSF 

prasībām. 

 

7. Drošības noteikumi:  
7.1. Sportistu un skatītāju drošībai jāatbilst LaMSF Motokrosa Noteikumiem. 
7.2. Par dabas aizsardzības un drošības noteikumu neievērošanu no dalībnieku un publikas puses atbild 
        paši sacensību dalībnieki un publika. 

 

8.   Sacensību komandas:  
8.1. Sacensībām individuālajā vērtējumā tiek pielaisti visu FMN sportisti. 
8.2. Igaunijas, Somijas, Lietuvas un Latvijas FMN piesaka Izaicinājuma Kausam motokrosā (turpmāk tekstā 

Sacensības) nacionālās komandas (turpmāk tekstā Komandas).  
8.3. Katra Sacensību Komanda sastāv no 5 vai mazāk sportistiem katrā no MX 85, MX 2  un MX OPEN 

klasēm. 
8.4. Komandu vērtējumā FMN Komanda piedalās arī gadījumā, ja kādā no motociklu klasēm tai  ir mazāk 

par 5 sportistiem. 
8.5. LaMSF, EMF, LMSF un SML sportistiem MX 85, MX2 un MX OPEN klasēs tiek garantētas 5 starta 

vietas katrā motociklu klasē neatkarīgi no kvalifikācijas rezultātiem.  
8.6.  
  Amatieri, Veterāni, MX 2 un MX OPEN klašu sportistiem tiek rīkots kopējs B fināla brauciens 15 min. 

+2 apļi. B fināla braucienā drīkst piedalīties arī rezervisti, kuri nav piedalījušies fināla braucienos. 
8.7. Ja Sacensībās kādā no motociklu klasēm no valsts piedalās vairāk kā 5 sportisti, tad FMN pārstāvis 
 ne vēlāk kā 20 minūšu laikā pēc konkrētās motociklu klases kvalifikācijas treniņa Sacensību 

sekretariātā iesniedz rakstisku Komandas dalībnieku pieteikumu.  
8.8. Gadījumā, ja šāds pieteikums netiek iesniegts, Sacensību Komandu ieskaitei tiek rēķināti sportisti, 

kuri kvalifikācijas treniņā ir uzrādījuši labākos apļa laikus. 

 

9. Sacensību motocikli.  
9.1. Katrs sportists Sacensību tehniskajai kontrolei var pieteikt ne vairāk kā 2  motociklus. 
9.2. Sportista otro motociklu Sacensību tehniskajai kontrolei var pieteikt arī Komanda. 
9.3. Sportists var mainīt motociklus jebkurā Sacensību treniņu laikā. 
9.4. Sportists nedrīkst mainīt motociklus Sacensību brauciena laikā.  
9.5. Sportists izvēlas motociklu Sacensību braucienam ne vēlāk kā 10 minūtes pirms Sacensību brauciena.  

 

10.  Reģistrācija: 
10.1. Iepriekšēja reģistrācija : http://www.msport.ee/events/baltimere-karikas-2017-etapp-kegums/ 
10.2. Reģistrācija trasē no 07.00 – 10.00.  

 

11. Sacensību posma norise. 
11.1. Sacensību dalībnieku reģistrācija un tehniskā kontrole no 07.00 līdz 10.00. Bez reģistrēšanās un 

tehniskās kontroles iziešanas sportisti treniņiem netiek pielaisti. 
11.2. Katrā motociklu klasē brīvie treniņi tiek apvienoti ar kvalifikācijas treniņiem. Kvalifikācijas treniņu 

minimālais ilgums – 20 min. Sākums 8.00. 
11.3. Kvalifikācijas kārtība: 
11.3.1. ja dalībnieku skaits nepārsniedz 50 sportistus vienā klasē, tad kvalifikācija notiek ar laika kontroli, 

kura tiek nodrošināta ar transponderiem;   
11.4. Braucienu dalībnieku skaits: ne vairāk kā 40 sportisti + 2 rezervisti katrā motociklu klasē. 
11.5. MX 65 klasē un Amatieru un Veterānu klasēs notiek 2 finālbraucieni ar ilgumu 12 min. + 2 apļi. 
11.6. Pārējās motociklu klasēs notiek 3 braucieni ar ilgumu: 

 

- MX 85 klasei   1. brauciens  18 min. + 2 apļi 
2. un 3. brauciens   8 min. + 1 aplis 

- MX 2 un MX OPEN klasēm 1. brauciens  20 min. + 2 apļi 
2. un 3. brauciens   8 min. + 1 aplis 

11.7. Force  majeure gadījumā trase var tikt izmainīta un braucienu laiki var tikt saīsināti. 
11.8. 10 min. pirms katra starta motocikliem jābūt pirmsstarta zonā ar neiedarbinātiem dzinējiem. Ja sportists 

ir šo laiku nokavējis, viņa vietā braucienam tiek pielaisti rezervisti. Ja pēc tam vēl ir atlikušas brīvas 
vietas, tad nokavējušies sportisti braucienam tiek pielaisti kā pēdējie. 

11.9.  Slēgtajā parkā jāievieto tikai to dalībnieku motocikli, pret kuriem ir protesti. 

 

12.  Braucienu rezultātu noteikšana: 
12.1. Sportistu individuālos rezultātus braucienos nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības.  
12.2. Katrā braucienā iegūto punktu skaitu nosaka pēc tabulas: 

 
 

VIETA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
PUNKTI 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 
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VIETA 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
PUNKTI 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

12.3. Nefinišējušajiem sportistiem rezultātu nosaka pēc nobraukto apļu skaita. Vienāda apļu skaita 
gadījumā rezultātu nosaka pēc sportistu fiksētām vietām šajā aplī.  

 

13. Komandu vērtēšana. 
13.1. Komandu vērtējumā ieskaita visu pieteikto sportistu rezultātus, kuri tiek noteikti katrai FMN katrā klasē 

saskaņā ar iegūtām vietām braucienos. 
13.2. Gadījumā, kad Komandas sportists startē 2 motociklu klasēs, Komanda saņem ieskaiti abās klasēs. 
13.3. Komandu vietas katrā motociklu klasē tiek noteiktas, summējot visus Komandu ieskaitei 

pieteikto sportistu izcīnītos punktus, kurus katras motociklu klases katrā braucienā aprēķina šādā 
kārtībā: par 1. vietu – 20 punkti, par 2. vietu – 19 punkti, par 3. vietu – 18 punkti, u.tt., par 20. vietu – 1 
punkts. 

13.4. Komandu vietas Sacensību posma kopvērtējumā nosaka, summējot Komandu vietas katrā motociklu 
klasē, kuras aprēķina šādā kārtībā:  

13.4.1. Komandai ar lielāko punktu skaitu konkrētajā motociklu klasē (piem., MX 85) – 1 punkts, Komandai ar 
nākošo punktu skaitu šajā klasē – 2 punkti, nākošajai Komandai – 3 punkti, bet Komandai ar mazāko 
punktu skaitu – 4 punkti.  

13.4.2. Uzvar Komanda ar mazāko iegūto punktu summu. 
13.4.3. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta ir Komandai ar augstākām individuālajām vietām. Ja 

tās ir vienādas, tad augstāka vieta ir tai Komandai, kuras sportistam ir bijusi augstāka vieta pēdējā 
MX OPEN klases braucienā.   

 

14. Protesti. 
14.1. Protestu pret Sacensību rezultātiem var iesniegt komandas pārstāvis Sacensību sekretariātā 
 rakstiskā formā ne vēlāk kā 20 minūtes pēc rezultātu oficiālās paziņošanas. 
14.2. Protestu pret šī Nolikuma pārkāpumiem Sacensību laikā var iesniegt komandas pārstāvis Sacensību 

sekretariātā rakstiskā formā līdz braucienu sākumam, norādot pārkāpto Nolikuma punktu. 
14.3. Iesniedzot protestu, komandas pārstāvis samaksā drošības naudu Eur 70,- apmērā. 
14.4. Ja iesniegtais   protests tiek pilnībā apmierināts, protesta iesniedzējs iemaksāto naudu saņem atpakaļ, 

pretējā gadījumā nauda paliek LaMSF Motokrosa komisijai. 
14.5. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motocikla motora izjaukšanu, tad protesta iesniedzējs papildus 

drošības naudai iemaksā Eur 70,- par 2-taktu motora izjaukšanu vai Eur 215,- par 4-taktu motora 
izjaukšanu. Ja iesniegtais protests tiek apmierināts, protesta iesniedzējs iemaksāto naudu saņem 
atpakaļ, pretējā gadījumā iemaksātā nauda paliek mehāniķim, kurš jaucis motoru.  

 

 15.Sacensību dalības maksa. 
15.1 Katrs Izaicinājuma kausa sacensību dalībnieks MX85, MX2 un MX open klasē, reģistrējoties 
 sacensībām, iemaksā dalības maksu EUR 30,- apmērā ja ir iepriekš reģistrējies internetā . Uz vietas 
 reģistrējoties EUR 35,-apmērā.  
15.2 Katrs Veterānu, Amatieru un MX65 klases dalībnieks reģistrējoties sacensībām, iemaksā dalības 
 maksu EUR 30,- apmērā ja ir iepriekš reģistrējies internetā . Uz vietas reģistrējoties EUR 35,-apmērā.  

 

15. Apbalvošana: 
15.1. Visās motociklu klasēs individuālajā vērtējumā uzvarētāji saņem piemiņas kausus.  
15.2. Latvijas posma uzvarētāji Komandu vērtējumā saņem posma uzvarētāju piemiņas kausus. 
15.3. Sacensību uzvarētāji kopvērtējumā MX 85, MX2, MX OPEN  klasēs saņem kausus. 

 

 1. braucienā izcīnītajām vietām: 

 
 

Klase 1.v. 2.v. 3.v. 

MX 85  50,- 40,- 30,- 

MX 2  100,- 75,- 50,- 

MX  OPEN 100,- 75,- 50,- 

  2. un 3. braucienā izcīnītajām vietām: 

 
 

Klase 1.v. 2.v. 3.v. 

MX 85  30,- 20,- 10,- 

MX 2  50,- 40,- 30,- 

MX  OPEN 50,- 40,- 30,- 
 
 
 

Biedrības”Kristers Serģa motoklubs”     Apstiprināts : 
Valdes priekšsēdētājs      LaMSF ģenerālsekretārs 
                                                                                                                    
 
Kristers Serģis  Kaspars Kuļikovs  
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