LATVIJAS NOVADU KOMANDU KAUSA, LATVIJAS ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA DĀMĀM, DOBELES
NOVADA KAUSA MX85 un MX65, „ALL STARS 125 cc” KAUSA IZCĪŅAS MOTOKROSĀ
NOLIKUMS
Noteikumi paredzēti kā ceļvedis, lai pasākums noritētu pēc vienādiem nosacījumiem un to patiesais nolūks stāv
pāri tam, kā šo noteikumu varētu interpretēt kāds no sacensību dalībniekiem. No visām iesaistītajām pusēm tiek
sagaidīts, ka tās rīkosies profesionāli un respektēs citu tiesības. Noteikumu ievērošana negarantē drošību. Katrs
sacensību dalībnieks uzņemas atbildību novērtēt braucamrīka drošības aspektus un apstākļus, kā arī uzņemas
sacensību risku.
1. Norises vieta un laiks
1.1 Sacensības notiek 2019. gada 22.septembrī mototrasē „Ceļa ēzeļi”, Auru pagasts Dobeles novads.
1.2 Organizators biedrība MX4 Dobele, Reģ. Nr. 40008098383, www.mx4dobele.lv valdes loceklis Māris
Sniķers; Sacensību galvenais tiesnesis Renārs Gudrais (Licence LaMSF A kategorija)
2. Pieteikumi novadu komandu kausam
2.1 Jebkura fiziska vai juridiska persona var pieteikt vienu vai vairākas komandas, norādot novadu, kuru
tās pārstāv.
2.2 Pieteikumus pieņem Latvijas motosporta federācijā, līdz 16.09.2019. (Veidlapa pielikumā)
moto@lamsf.lv.
2.3 Sportisti sacensībās izmanto savus sezonas patstāvīgos starta numurus, ja vairākiem sportistiem
numuri sakrīt, tad tos piešķir Latvijas Motosporta federācija, informējot par to komandas menedžeri.
2.4 Komandas sastāvu drīkst mainīt līdz sacensību dienas konkrētās klases kvalifikācijas treniņa
sākumam.
3. LATVIJAS novadu komandu kausa dalībnieki
3.1 Komanda sastāv no 3 Latvijas novadus pārstāvošu solo klašu sportistiem.
3.2 Komandas sportisti sacensībām tiek pieteikti A, B un C grupā.
4. LATVIJAS novadu komandu kausa sacensību dalībnieku motocikli
4.1. A grupa: 100cc -250cc 2-taktu motocikli – 175cc – 250cc 4-taktu motocikli.
4.2. B grupa: 100cc – 500cc 2 taktu motocikli – 250cc – 450cc 4-taktu motocikli.
4.3. C grupa: 100cc-500cc 2 taktu motocikli – 250cc – 650cc 4-taktu motocikli.
5. LATVIJAS novadu komandu kausa sacensību braucieni:
5.1 Starta vietas braucieniem nosaka atbilstoši kvalifikācijas treniņu rezultātiem. Kvalifikācijas treniņi
norisinās pa grupām (A, B, C).
5.2 A finālam kvalificējas 20 (divdesmit) komandas, kuras uzrādījušas labākos laikus, summējot 2 (divu)
sportistu kvalifikācijas treniņu labākos apļa laikus.
5.3 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.
5.4 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.
5.5 A fināla braucienu ilgums ir 18 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
5.6 Komandām , kuras kvalificējušās no 21-34 vietai notiek B fināls ( 1 gandarijuma brauciens) 12 minūtes
+2 apļi ,pie nosacījuma ja B finālam kvalificējušās ne mazāk kā 3 komandas.
5.7 Force majeure gadījumā braucienu laiki un trase var tikt samazināti.
6. LATVIJAS novadu komandu kausa vērtēšana
6.1 Braucienu rezultātus nosaka finiša līnijas šķērsošanas secībā, ja sportists finišējis 5 min.laikā aiz
līdera.
6.2 Sportisti saņem punktus šādā kārtībā: par 1. vietu – 1punkts, par 2. vietu – 2 punkti, par 3.vietu – 3
punkti, utt.
6.3 Nefinišējušajiem sportistiem rezultātu nosaka pēc nobraukto apļu skaita. Vienāda apļu skaita
gadījumā rezultātu nosaka pēc sportistu fiksētās vietas iepriekšējā aplī.
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6.4 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.
6.5 Komandas ieskaitē tiek vērtēti 5 labākie braucieni.
6.6 Uzvar komanda ar mazāku punktu summu.
6.7 B finālā komandas vietu nosaka pēc 2 labākajiem rezultātiem.
6.8 Vienādu punktu skaita gadījumā vieta tiek noteikta pēc kvalifikācijas rezultātiem.
7. Sacensību dalības maksa
7.1 Komandas reģistrācijas maksa Eur 100,- apmaksājot to līdz 16.09.2019., pēc norādītā datuma vai
sacensību dienā Eur 150,7.2 65 un 85ccm dalības maksa Eur 30
7.3 MX Dāmas un „ALL Stars 125” dalības maksa Eur 40 ( PUSE NO KOPĒJĀS ŠO KLAŠU DALĪBAS MAKSU
SUMMAS TIKS NODOTA LATVIJAS JAUNIEŠU IZLASEI STARTAM EIROPAS NĀCIJU KAUSA SACENSĪBĀS )
8. Sacensību norise
8.1 Sacensības noris pēc dienaskārtības (pielikumā)
8.2 MX 65ccm un 85ccm klasēm notiek kopīgi kvalifikācijas brauciens un 2 finālbraucieni 18 minūtes +
2apļi. Klases dalībnieku vecums un tehnika atbilstoši Latvijas Junioru čempionāta 2019. gada nolikumam.
8.3 MX Dāmas (klases dalībnieču vecums un to tehnika atbilstoši Latvijas čempionāta 2019. gada
nolikumam) un „ALL Stars 125” (dalībnieki no 18 gadu vecuma, mototehnika- 2 taktu motocikli līdz 125cc)
klasēm notiek kopīgi kvalifikācijas brauciens un 2 finālbraucieni 15 min +2 apļi.
8.4 Bez reģistrācijas, tehniskās kontroles un transponderu saņemšanas, sportisti sacensībām netiek
pielaisti.
9. Sacensību drošības noteikumi
9.1 Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savu drošības noteikumu ievērošanu.
10. Protesti.
10.1 Protestu var iesniegt pilngadīgs sportists vai komandas pārstāvis sacensību sekretariātā rakstiskā
formā ne vēlāk kā 10 minūtes pēc rezultātu oficiālās paziņošanas.
10.2 Protestu iesniegšanas kārtība atbilstoši Latvijas čempionāta 2019. Gada nolikumam.
11. Apbalvošana
11.1 Komandu vērtējumā tiek apbalvoti pirmo piecu vietu ieguvēji ar kausiem, šampanieti un naudas
balvām
1. vieta 350 eur
2. vieta 250 eur
3. vieta 200 eur
4.vieta 150 eur
5.vieta 100 eur
11.2 MX Dāmas , „ ALL STARS 125”, MX 65, MX 85 klašu pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar
kausiem un šampanieti.
11.3 Jebkura fiziska vai juridiska persona var veidot papildus balvu fondu labākajām komandām vai
individuāli startējošajiem sportistiem.
Saskaņots: LaMSF Motokrosa komisija, K.Serģis
Apstiprināts: LaMSF ģenerālsekretārs, K.Kuļikovs
29.03.2019
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