Ezeres kausa izcīņa motokrosā
Sacensību nolikums 2018
Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, Ētikas kodeksam, Motokrosa noteikumiem un
šā nolikuma prasībām. Šīs ir C kategorijas sacensības atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam. Sacensības
ir atklātās.

1. Ezeres kausa izcīņas norises datums, vieta un motociklu klases:
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Sacensību norises datumi – 2018.gada 19. maijs, 21.jūlijs, 6.oktobris.
Sacensību norises vieta – Saldus novads, Ezeres pagasts, Ezeres mototrase.
Motociklu klases –MX Juniori 2T, MX Junioru 4T, MX iesācēji, MX 30+, MX 40+,
MX 50+ MX Open, Retro.
Kvadrociklu klases – Q50, Q 100, QJuniori, QOpen, Q Veterāni.
Organizators:
- Biedrība „Motoklubs Ezere”, Reģ. Nr. 40008260052.
adrese: „Vizbuļi” Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891.
Oficialās personas:
Sacensību galvenais tiesnesis- Renārs Gudrais, LaMSF A kategorijas licence.
Sacensību direktors- Teodors Pilibaitis.
Trase:
Trase atbilst LaMSF C kategorijas prasībām. Trases garums 1130m. Trases licence Nr.32.
Starta procedūra un braucieni:
Starts no starta līnijas (bez barjeras) tiek dots ar karogu. Starts tiek dots ar iedarbinātiem
motoriem. Maksimālais vietu skaits pie barjeras 28 sportisti solo klasēm, 14 sportisti
kvadrociklu klasēm. Starta procedūru kontrolē sacensību galvenais tiesnesis.
Ņemot vērā reģistrējušos dalībnieku skaitu, sacensību galvenajam tiesnesim kopā ar
sacensību organizatoru ir tiesības lemt jautājumu par apvienotajām sacensību klasēm
braucienos, ievērojot 5.1.punktā noteikto ierobežojumu un pamatprincipu, ka trasē
vienlaicīgi var startēt bērni ar bērniem, pieaugušie ar pieaugušajiem, solo motocikli ar solo
motocikliem, kvadrociki ar kvadrocikliem.
Katrā klasē notiek 2 braucieni ar šādiem brauciena ilgumiem:

Klases:
Brauciena ilgums:
MX Juniori 2T, MX Junioru 4T, MX iesācēji,
12min+2 apļi
MX 30+, MX 40+, MX 50+ MX Open, Retro,
QOpen, Q Veterāni
Q50, Q 100, QJuniori,
9min+2 apļi
6. Drošības noteikumi:
6.1. Sportistu un skatītāju drošībai trasē un ārpus tās sacensību vietā ir jāatbilst LaMSF
Motokrosa noteikumu prasībām.
6.2. Sportisti un skatītāji personīgi atbildīgi par drošības un vides aizsardzības noteikumu
neievērošanas sekām.
7. Sportistu braukšanas prasmju vērtēšana:

Sportistu braukšanas prasmes nosaka pēc 2 braucienu punktu summas.
Vienādas punktu summas gadījumā, vērā tiek ņemts otrā brauciena rezultāts.
8. Katra sacensību posma uzvarētāji tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām.
9. Sacensībās drīkst startēt ar derīgu LaMSF licenci. Dalības maksa 20 eur (visām klasēm).
LaMSF vienreizējās licences maksa atbilstoši LaMSF diferencēto biedru maksu nolikumam.
Tiek, kas piedalās ar LaMSF vienreizējo licenci, jāuzrāda derīga ārsta atļauja un nelaimes
gadījumu apdrošināšanas polise (derīga motosportam).
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Sacensību organizators

_______________

Apstiprināts
LaMSF ģenerālsekretārs
Kaspars Kuļikovs ___________

