
 

 

 

                       

 

 

Latvijas Nacionālā Reģionu Kausa izcīņas  

nolikums motokrosā 

2017.gada 17.aprīlis, Pilsblīdene 
 

1. Latvijas Nacionālā Reģionu Kausa izcīņas posma sacensības motokrosā: 
1.1. Sacensības notiek atbilstoši 2017.gada Latvijas Nacionālā Reģionu Kausa izcīņas motokrosā nolikumam, 

LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem noteikumiem, Ētikas kodeksam un 

šā nolikuma prasībām. 

1.2. Sacensības ir atklātās (t.i., citu valstu nacionālo federāciju (FMN) sportisti drīkst piedalīties sacensībās ar 

FIM Eiropa/ UEM vai FIM licencēm un ar savas FMN atļauju, bet sportisti no BMA ar savas FMN motokrosa 

licenci). Šīs ir B kategorijas sacensības atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam. 

 

2. Sacensību norises datums, vieta, līgas un grupas: 

2.1. Sacensību norises datums – 2017.gada 17.aprīlis. 

2.2. Sacensību trase un vieta –  Pilsblīdene, Brocēnu novads, mototrase “Kuba”. 
2.3. Sacensības notiek sekojošās Līgās – MX Juniori, MX Jaunieši, MX PRO, MX A, MX B, MX C. 

2.4. MX PRO, MX A, MX B, MX C Līgām pēc kvalifikācijas rezultātiem visi sportisti, neatkarīgi no tā, kādā 

Līgā tie ir klasificēti saskaņā ar Līgu iedalījumu, tiek sadalīti grupās, kurās tiem notiek 2 braucieni. 

Sportisti pa grupām tiek sadalīti neņemot vērā, kādā Līgā tie ir klasificēti saskaņā ar Līgu iedalījumu 

( Pielikumā), tikai un vienīgi atkarībā no kvalifikācijā uzrādītajiem labākajiem apļa laikiem. 

 

3. Organizators: 
            Biedrība “MX Kuba”, Reģ.Nr. 40008221182, Raiņa iela 5-2, Saldus, LV-3801, tālr. 29106767,  

e-pasts: ssantis@inbox.lv, Santis Vinzols. 

 

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: 

 

Nr. 

p/k 

Amats Vārds, uzvārds Licence 

1. Sacensību galvenais tiesnesis/ 

atbildīgais sporta darbinieks 

Andris Kostjuks (mob.26879783) LaMSF A 

2. Sacensību direktors/organizators  Santis Vinzols - 

3. Motokrosa komisijas pārstāvji Edgars Rutkis - 

4. Sacensību galvenā sekretāre Egija Skurbe LaMSF A 

5. Sacensību galvenais hronometrists Raivis Ogorodovs FIM 9861 

6. Distances priekšnieks Renārs Gudrais LaMSF A 

7. Starta – finiša vecākais tiesnesis Ritvars Gudrais LaMSF B 

8. Tehniskās kontroles priekšnieks Jānis Gudrais LaMSF A 

 

5. Drošības noteikumi:        
5.1. Sportistu un skatītāju drošība atbilst LaMSF Motokrosa noteikumu prasībām. 

mailto:ssantis@inbox.lv
mailto:moto@lamsf.lv
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5.2. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savas drošības un vides aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. 

5.3. Force majeure gadījumā drošības nolūkos trase un/ vai braucienu laiki var tikt saīsināti vai mainīti saskaņā 

ar sacensību žūrijas lēmumu. 

 

6. Latvijas Nacionālā Reģionu Kausa sacensību norise: 

6.1. Līgas un grupas – saskaņā ar Latvijas Nacionālā Reģionu Kausa motokrosā nolikumu un dienas kārtību. 

6.2. Reģistrācija, kvalifikācijas treniņi un 2 braucieni katrā grupā – saskaņā ar dienas kārtību. 

6.3. Bez reģistrēšanās un transponderu saņemšanas, sportisti treniņiem netiek pielaisti. 

6.4. Dalībnieku sanāksme pie starta barjeras – saskaņā ar dienas kārtību. 

6.5. 10 min. pirms katra starta motocikliem jābūt pirms starta zonā. 

6.6. Iepazīšanas aplis – saskaņā ar dienas kārtību. 

6.7.  Braucieni -  saskaņā ar dienas kārtību. 

6.8. Dalībnieki novieto motociklus slēgtajā parkā protestu gadījumā vai pēc tiesnešu norādes. 

 

7. Grupas un braucienu ilgumi: 

7.1. Grupas tiek sadalītas pēc sekojoša principa atkarībā no sportistu skaita un uzrādītajiem laikiem 

kvalifikācijā: 

 

Grupa līdz 60 
braucējiem 

līdz 80 
braucējiem 

līdz 120 
braucējiem 

līdz 150 braucējiem 

1 1-20 1-20 1-20 1-20 

2 21-40 21-40 21-50 21-50 

3 41-pēdējais 41-60 51-80 51-80 

4  61-pēdējais 81-pēdējais ½ no palikušajiem 

5    ½ no palikušajiem 

 

Ja kopējais dalībnieku skaits pārsniedz 120 sportistus, tad attiecīgi tiek papildināts 5 grupas brauciens līdz 40 

sportistiem, tad 4 grupas brauciens līdz 40 braucējiem, tad 3,2 un 1. Ja saskaņā ar šo punktu iestājas LaMSF 

Motokrosa Noteikumu p. 3.2.5.10., tad grupas tiek sadalītas sekojoši : 

 

Grupa līdz 60 
braucējiem 

līdz 80 
braucējiem 

līdz 120 braucējiem līdz 150 braucējiem 

1 1-20 1-20 1-20 1-30 

2 21-40 21-40 21-50 31-60 

3 41-pēdējais 41-60 51-80 61-90 

4  61-pēdējais ½ no palikušajiem ½ no palikušajiem 

5   ½ no palikušajiem ½ no palikušajiem 

 

Ja kopējais dalībnieku skaits pārsniedz 150 sportistus, tad galvenais tiesnesis pieņem lēmumu par 4 un 

5 grupas papildināšanu un/vai lēnāko kvalifikācijas rezultātus uzrādījušo sportistu nepielaišanu braucieniem.  

Jebkurā gadījumā grupu sadalījumā tiek ievērots princips, ka sākotnēji tiek piepildīts zemāka līmeņa 

grupas brauciena dalībnieku sastāvs līdz maksimāli iespējamajam, tad nākošās u.t.t. 

Gadījumā, ja kopējais reģistrēto braucēju skaits ir zem 40 sportistiem, tad dalījumu grupās un katras 

grupas brauciena ilgumu nosaka Galvenais tiesnesis un Motokrosa komisijas pārstāvis. 

 

7.2. Braucienu ilgumi: 

 

Grupas Brauciena ilgums 

MX Juniori 12 min. + 2 apļi 

MX Jaunieši 15 min. + 2 apļi 
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1 grupa 18 min. + 2 apli 

2 grupa 15 min. + 2 apļi 

3 grupa 12 min. + 2 apļi 

4 (5) grupa 12 min. + 2 apļi 

 

8. Vērtēšana: 
8.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists finišējis kontrollaikā (kontrollaiks- 

5minūtes), bijis kontaktā ar motociklu un ir veicis 50% no katras grupas līdera nobrauktās distances.  

8.2. Ja sportists nav finišējis kontrollaikā : 

8.2.1. bet ir veicis 50% no katras grupas līdera nobrauktās distances, viņa rezultāts tiek noteikts saskaņā 

ar nobrauktiem apļiem.  

8.2.2. Vienāda apļu skaita gadījumā tiek ņemta vērā sportista vieta pēdējā nobrauktajā aplī. 

 

8.3. Visas grupas tiek vērtētas pēc sekojošas kārtības:  

8.3.1. MX Juniori un MX Jaunieši grupās sportisti saņem punktus atkarībā no katrā braucienā klasificēto 

sportistu skaita. Uzvarētājs saņem tik, cik kopā klasificēti. Pārējie atkarībā no ieņemtās vietas dilstošā secībā. 

Pēdējais klasificētais saņem 1 punktu.  

8.3.2. 1., 2., 3., un 4. (5.) grupās startējušie sportisti saņem punktus atkarībā no kopējā dienā visās punktā 7.1. 

grupās klasificēto sportistu skaita katrā braucienā. Visās grupās klasificēto sportistu skaits tiek summēts un 

iegūts kopējais klasificēto sportistu skaits. 1. grupas uzvarētājs saņem tik, cik kopā klasificēti. Pārējie atkarībā 

no ieņemtās vietas, dilstošā secībā. 4 (5) grupā pēdējais klasificētais saņem 1 punktu.  

8.3.3. Papildus punktā 8.3.2. iegūtajiem punktiem, sportistiem tiek piešķirti papildus punkti, atkarībā no tā, 

kādā grupā tie ir kvalificējušies : - 1 grupa + 15 punkti - 2 grupa + 10 punkti - 3 grupa + 5 punkti. 

8.4. Katra posma rezultātus nosaka pēc divu braucienu punktu summas un vienādas punktu summas gadījumā 

tiek ņemts vērā otrā brauciena rezultāts. 

 

9. Protesti: 
9.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min. pēc rezultātu oficiālās 

paziņošanas. 

9.2. Protesti pret nolikuma pārkāpumiem jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, ne vēlāk kā 

20 minūtes pēc konkrētās grupas brauciena beigām (brauciena beigas skaitās no tā momenta, kad ir finišējis 

pirmais sportists). Protests jāiesniedz sekretariātā un tam ir obligāti jābūt reģistrētam. 

9.3. Protestam jāpievieno drošības naudu EUR 100,00 apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu 

saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek LaMSF Motokrosa komisijai. 

9.4. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protests jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot 

pārkāpuma punktu, līdz konkrētas grupas brauciena beigām (brauciena beigas skaitās no tā momenta, kad ir 

finišējis pirmais sportists). Šajā gadījumā protestētājs papildus iemaksā EUR 100,00 pa 2T un EUR 250,00 pa 

4T motociklu. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem 

sportists, pret kura motociklu tika iesniegts protests. 

 

10. Apbalvošana:     
10.1. Katra sacensību posma uzvarētāji tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem un šampanieti. 

10.2. Jebkura juridiskā vai fiziskā persona, vai katra posma Organizators var nodibināt savas balvas (Balva 

fonda izveidotājs). 

10.3. Gadījumā, ja naudas balva netiek izmaksāta atbilstoši 10.3. punktam, tā paliek Balvu fonda izveidotāja 

rīcībā. 

 

10. Finanšu noteikumi: 
10.1. Sportisti, reģistrējoties sacensībām, organizatoram iemaksā sacensību biedru maksu 30,00 EUR.  

10.2. MX Junioru biedru maksa 15,00 EUR. 
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Nolikums apstiprināts:  

 

LaMSF biedrs: 

Biedrība „MX Kuba” 
___________________________________ 

/ Santis Vinzols / 

 

LaMSF: 

Latvijas Motosporta federācija 
 

___________________________________ 

/ Kaspars Kuļikovs / 


