LATVIJAS NOVADU KOMANDU KAUSA IZCĪŅA MOTOKROSĀ
un DOBELES NOVADA KAUSA IZCĪŅA MX65 un MX85 MOTOKROSĀ
NOLIKUMS
2018. gada 9.septembris, Dobele
1. Latvijas Novadu komandu kausa izcīņas sacensības motokrosā:
1.1. Sacensības notiek atbilstoši 2018.gada LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Motokrosa noteikumiem,
Tehniskajiem noteikumiem, Ētikas kodeksam un šā nolikuma prasībām.
licenci). Šīs ir C kategorijas sacensības atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam.
2. Sacensību norises datums, vieta un klases (komandas):
2.1. Sacensību norises datums – 2018.gada 09.septembris.
2.2. Sacensību trase un vieta – Dobele, “Ceļa ēzeļi” mototrase (Trases licences Nr. 1309).
2.3. Sacensības notiek šādās klasēs – komanda sastāv no 3 solo klašu sportistiem. Komandas tiek veidotas no
Latvijas čempionāta un Latvijas Amatieru čempionāta solo klasēm (pēc LaMSF motokrosa komisijas
noteikumiem par klasēm). MX65 klasē un Mx85 klasē-Dobeles Novada kausa izcīņa.
2.4. Pieteikumi:
2.4.1.
Jebkura fiziska vai juridiska persona var pieteikt komandu vai vairākas komandas,
norādot novadu, kuru pārstāv.
2.4.2.
Pieteikumus pieņem Latvijas Motosporta federācijā (LaMSF), norādot novadu,
sportista vārdu, uzvārdu, klasi, vēlamo starta numuru, komandas menedžeri un kontaktus līdz
31.08.2018. (veidlapa-pielikums);
2.4. 3.
Sportisti sacensībās izmanto savus sezonas patstāvīgos starta numurus, ja vairākiem
sportistiem numuri sakrīt, tad tos piešķir LaMSF;
2.4.4.
Komandas sastāvu drīkst mainīt līdz sacensību dienas konkrētās klases kvalifikācijas
treniņa sākumam.
2.4.5.
Komandas sastāvā nedrīkst būt ārzemju sportisti.
3. Organizators:
Biedrība „MX4 Dobele”, Reģ.nr.40008098383, adrese: Ausmas iela 21-9, Dobele, LV-3701;
Tālrunis: 29293719 , e-pasts: maris.snikers@gmail.com
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.
Amats
p/k
1.
Sacensību galvenais tiesnesis/
atbildīgais sporta darbinieks
2.
Sacensību direktors/organizators
3.
Motokrosa komisijas pārstāvis
4.
Sacensību galvenā sekretāre
5.
Sacensību galvenais hronometrists
6.
Distances priekšnieks
7.
Starta – finiša vecākais tiesnesis
8.
Tehniskās kontroles priekšnieks

Vārds, uzvārds

Licence

TBA
Māris Sniķers
TBA
Egija Skurbe
TBA
TBA
TBA
TBA

LaMSF A

5. Drošības noteikumi:
5.1. Sportistu un skatītāju drošība atbilst LaMSF Motokrosa noteikumu prasībām.
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. Sacensību motocikli un grupas:
5.1 A grupa (MX2 klase) – 100 -250 2-taktu un 175 – 250 cm3 4-taktu motocikli.
5.2 B grupa (MX1 klase) – 250– 500 cm³ 2-taktu un 250 – 450 cm³ 4-taktu motocikli.
5.3 C grupa (Open klase) – 100 – 500 cm3 2-taktu un 175– 450 cm3 4-taktu motocikli.
7. Sacensību norise:
7.1 Sacensības noris pēc dienaskārtības.
7.2 Starp pieaugušo braucieniem notiek 65ccm un 85ccm klašu braucieni. MX65 klases brauciena
ilgums 15 minūtes+2 apļi un MX85 klases brauciena ilgums 18minūtes+2minūtes.
7.3 Bez reģistrācijas, tehniskās kontroles un transponderu saņemšanas, sportisti sacensībām
netiek pielaisti.
7.4 A finālam kvalificējas 20 (divdesmit) komandas, kuras uzrādījušas labākos laikus, summējot 2
(divu) sportistu kvalifikācijas treniņu labākos apļa laikus.
7.5 Vienādu rezultātu gadījumā tiek ņemts vērā komandas trešā sportista uzrādītais laiks, ja arī
tas ir vienāds, tad komandas starta vieta A fināla braucieniem tiek noteikta pēc izlozes.
7.6 Komandām, kas nav kvalificējušās A finālam, tiek rīkots B fināla brauciens, pie nosacījuma, ka
B finālā piedalās ne mazāk kā 3 komandas. Brauciena ilgums 15 min+2 apļi.
8. Braucieni:
8.1 Starta vietas braucieniem nosaka atbilstoši kvalifikācijas treniņu rezultātiem.
8.2 Pirmais vietu pie starta barjeras izvēlas sportists no komandas, kas uzvarējusi kvalifikācijā, tad
seko sportists no otras labākās komandas utt.. Pēc tam, kad vietu pie starta barjeras ieņēmuši visu
komandu pirmie sportisti, analogā secībā vietas pie starta barjeras ieņem komandu otrie sportisti.
8.3 A fināla braucienu ilgums ir 20 minūtes + 2 apļi.
Braucienu kārtība A finālā:
- 1. brauciens
A grupa + C grupa
- 2. brauciens
A grupa + B grupa
- 3. brauciens
B grupa + C grupa
8.4 Force majeure gadījumā braucienu laiki un trase var tikt samazināti.
9. Vērtēšana
9.1 Braucienu rezultātus nosaka finiša līnijas šķērsošanas secībā, ja sportists finišējis 5 min.laikā
aiz līdera.
9.2 Sportisti saņem punktus šādā kārtībā: par 1. vietu – 1punkts, par 2. vietu – 2 punkti, par 3.vietu
– 3 punkti, utt.
9.3 Nefinišējušajiem sportistiem rezultātu nosaka pēc nobraukto apļu skaita. Vienāda apļu skaita
gadījumā rezultātu nosaka pēc sportistu fiksētās vietas iepriekšējā aplī.
9.4 Sportists, kurš nav veicis pirmo apli, saņem tādu pašu punktu skaitu kā attiecīgajā
finālbraucienā pēdējās vietas ieguvējs +1punkts. Ja tādi ir vairāki, tad saskaņā ar komandas
kvalifikācijas rezultātiem +2, +3 utt
9.5 Komandas ieskaitē tiek vērtēti 5 labākie braucieni, tad 4 labākie utt
9.6 Uzvar komanda ar mazāku punktu summu.
9.7 B finālā komandas vietu nosaka pēc 2 labākajiem rezultātiem.
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9.8 Vienādu punktu skaita gadījumā vieta tiek noteikta pēc kvalifikācijas rezultātiem.
10. 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.
11. Apbalvošana:
11.1 . Komandu vērtējumā tiek apbalvoti pirmo piecu vietu ieguvēji ar kausiem un naudas balvām
1. vieta 300 eur
2. vieta 250 eur
3. vieta 200 eur
4.vieta 150 eur
5.vieta 100 eur
11.2.Komanda, kura izcīnījusi 1.vietu, iegūst 2018. gada Latvijas Novadu kausu.
11.3.Junioru klasēs tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā.
12. Finanšu noteikumi:
1.1 Komandas reģistrācijas maksa Eur 100,- līdz 31.08.2018, pēc norādītā datuma Eur 150,1.2 65 un 85ccm dalības maksa Eur 25,- līdz 31.08.2018, pēc norādītā datuma Eur 30,Nolikums apstiprināts:

LaMSF biedrs:
Biedrība „MX 4 Dobele”
___________________________________
/ Māris Sniķers /

LaMSF:
Latvijas Motosporta federācija
___________________________________
/ Kaspars Kuļikovs /
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