
 

                     Motokross MINI MM 2018   

     Nolikums 

1. Sacensību mērķis 

1.1. Promotēt blakusvāģu motokrosu un nodrošināt pēctecību blakusvāģu sportā. 

1.2. Veidot draudzīgas attiecības starp dažādu nāciju atlētiem. 

1.3. Sacensības noris atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, Ētikas kodeksam un Motokrosa 

noteikumiem un Korvikunnid noteikumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar šo sacensību nolikumu.  

2. Sacensību laiks un norises vieta. 

2.1. Sacensības notiks divos etapos. 

2.2.10.06.2018. Cēsis, mototrase “ Ezerkalni” (trases licences Nr.1470), Priekuļu pag, 

Priekuļu nov., Latvija. 

2.3.Organizators: “Kristera Serģa Motoklubs”, Reģ.Nr. 40008028418, “Upeslīči”, Priekuļu 

pag, Priekuļu nov., Latvija. 

2.4.Tiesnešu kolēģija: Tehniskās komisijas priekšsēdētājs - Allan Laurimäe , Sacensību 

sekretāre – Anna Vaerska, galvenais tiesnesis – Renārs Gudrais (LaMSF A kat. Licence) 

3. Klasifikācija 

 3.1. BV Bērni (10-15 gadi), BV ar gaisa dzesēšanu (no 15 gadiem); BV Vēsturiskie (no 15 

gadiem); BV Dāmas (no 15 gadiem) 

3.2. BV Veterāni (40-50 gadi); BV Seniori (no 51 gadiem); BV Juniori (15-39 gadiem); BV Pro (no 

16 gadiem). 

4. Sacensības 

4.1. Katra etapa ievaros norisinās divi braucieni. 

4.2. Katrā etapā notiks viens laika treniņš un viens iesildīšanās treniņš, saskaņojot to ar organizatora 

izveidoto dienaskārtību.  

5. Startēšanas grupas 

5.1. 1. grupa: BV Bērni, BV ar gaisa dzesēšanu; BV Vēsturiskie; BV Dāmas. 

5.2. 2. grupa: BV Veterāni; BV Seniori; BV Juniori; BV Pro. 

5.3. Ja braucēju skaits kādā no klasēm pārsniedz 30, jāveic laika treniņš un 30 ātrākās ekipāžas tiks 

iekļautas attiecīgās klases 2. grupā. Ekipāžas, kuras neiekļuva labāko trīsdesmitniekā, startēs 

attiecīgās klases 1. grupā. 

5.4. Iepriekšēju reģistrāciju ir iespējams veikt www.korvikunnid.ee; tiešsaistes reģistrēšanās 

noslēgsies ceturtdienā pirms attiecīgās sacīkšu nedēļas nogales plkst. 22:00. 

5.5 Visiem spēkratiem, ar kuriem tiek ņemta dalība Pasaules Kausā, jāatbilst FIM Tehniskajām 

Prasībām, kā arī 2018. gada Korvikunnid  tehniskajiem kritērijiem. 

6. Rezultāti 

6.1. Punktu skaits tiks aprēķināts saskaitot katrā etapā izcīnītos punktus. 

6.2. Punktu skala: 1. vieta - 25 punkti; 2. - 22 punkti; 3. - 20 punkti; 4. - 18 punkti; 5. - 16 punkti; 6. 

- 15 punkti; 7. - 14 punkti; 8. - 13 punkti; 9. - 12 punkti; 10. - 11 punkti; 11. - 10 punkti; 12. - 9 

punkti; 13. - 8 punkti; 14. - 7 punkti; 15. - 6 punkti; 16. - 5 punkti; 17. -4  punkti; 18. – 3 punkti; 19. 

- 2 punkti; 20. - 1 punkts. 

       6.3. Ja vairākām ekipāžām ir vienāds punktu skaits, uzvara pienākas tai ekipāžai, kura 

brauc9enos izcīnījusi visvairāk uzvaru. Ja uzvaru skaits arī ir vienāds, uzvarētājs tiks noteikts ņemot 

vērā pēdējā braucienā izcīnīto punktu skaitu. 

      6.4. Punktus saņems tikai tie dalībnieki, kuri būs veikuši vismaz 50% no sacensību distances. 

       7. Sacensību dokumenti 

      7.1. Piedalīties drīkstēs tikai tie atlēti, kuri spēs uzrādīt derīgu sportista licenci.  

      8. Dalības maksa 

      8.1. Dalībniekiem katrā etapā ir jāiemaksā dalības maksa, kuras apjomu noteiks organizators. 

      9. Apbalvošana 

      9.1. Katra etapa labākās trīs komandas saņems diplomu, medaļu un balvu.  

      9.2. Sezonas kopvētējuma sešas labākās komandas no katras klases saņems pārsteiguma balvas. 

http://www.korvikunnid.ee/


      9.3.1. BV Bērnu klases uzvarētāji uz vienu gadu saņems Jāņa Daidera ceļojošo kausu.  

      9.3.2. BV ar gaisa dzesēšanu klases uzvarētāji uz vienu gadu saņems Kalju Varik ceļojošo 

kausu.  

      9.3.3. BV Vēsturisko klases uzvarētāji uz vienu gadu saņems Juhan Uustalu ceļojošo kausu. 

      9.3.4. BV Dāmu klases uzvarētājas uz vienu gadu saņems Māra Rupeika ceļojošo kausu. 

      9.3.5. BV Junioru klases uzvarētāji uz vienu gadu saņems Urmas Kiviselg ceļojošo kausu. 

      9.3.6. BV Senioru klases uzvarētāji uz vienu gadu saņems Jāņa Serģa ceļojošo kausu. 

      9.3.7. BV Pro klases uzvarētāji uz vienu gadu saņems Seppo Suominen ceļojošo kausu.  

      9.3.8. BV Veterānu klases uzvarētāji uz vienu gadu saņems Ivar Vaaderpass ceļojošo kausu.  

      9.4. Formālais sezonas noslēgums notiks Täku Tall Jänedā, Igaunijā. 

 

 

Apstiprināts: LaMSF  

2018.gada 4.jūnijs 


