
 

 

2019. gada 
Latvijas atklātais čempionāts 

TRIĀLĀ 
2019.gada 25. maijā 

 
 

1. Sacensību norises datums un vieta: 

 

1.1 Sacensību norises datums – 2019 gada. 25. maijā 

 

       1.2 Sacensību norises vieta – „Priežkalni”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads.  

GOOGLE MAPS: https://ej.uz/priezkalni 
WAZE: https://ej.uz/wazepriezkalni 

 

2. Organizators: 

Biedrība „AG XTREME”, reģ.Nr. 40008276227, jur.adrese: Kalnciema ceļš 110, Jelgava.  

E-pasts: info@agxtreme.lv 

+37128656100 (Artūrs Grīnfelds) 

+37126126103 (Andris Grīnfelds) 

 

3. Oficiālās personas: 

3.1  Sacensību tiesnešu kolēģija: vārds, uzvārds Licence 

 

- Žūrijas prezidents Egils Agarskis FIM 11813 

- Kluba Žūrijas loceklis Artūrs Grīnfelds FIM 11814 

- Sacensību galvenais tiesnesis Roberts Prulis LaMSF A 

- Sekretariāts   

- Dabas aizsardzības inspektors Voldemārs Mateuss LaMSF A 

- Tehniskās komisijas priekšnieks Voldemārs Mateuss LaMSF A 

 

4. Jurisdikcija: 

Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Triāla noteikumiem un šo sacensību nolikumam. 

E grupu (velo) čempionāts notiek pēc LaMSF Triāla noteikumiem un saskaņā ar vienošanos (līgumu) starp LaMSF un LRF.  

 

 

5. Sacensību dalībnieki un mototehnika: 

5.1   Latvijas čempionāts:  

 • A grupa (sarkanas bultas)   (gada kopvērtējumā absolūtais vērtējums) – dalībniekiem no 14 gadu vecuma 

ar motocikliem bez kubatūras ierobežojuma;  

LaMSF Kausa izcīņā:  

• B grupa – dalībnieki no 13 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (zilas bultas); 

• C grupa – dalībnieki no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (dzeltenas bultas);  

• D grupa – dalībnieki bez vecuma un kubatūras ierobežojumiem (zaļas bultas);  

• Mini A –dalībnieki dzimuši 2007.g.(2019.g.paliek 12 gadi) un jaunāki (baltas bultas ar uzlīmi A);  

• Mini B – dalībnieki dzimuši 2007.g. un jaunāki ( baltas bultas ar uzlīmi B);  

• Mini C - dalībnieki dzimuši 2007.g. un jaunāki ( baltas bultas ar uzlīmi C);  

• Sievietes- dalībnieces bez vecuma ierobežojumiem tiek vērtētas pēc absolūtā vērtējuma  

• Brīvā grupa – enduro vai cita veida motocikli (izņemot triāla) bez kubatūras ierobežojumiem no 14.gadu 

vecuma (bez bultām);  

• E elite – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojuma (sarkanas bultas)  

• E eksperti – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojumiem (zilas vai dzeltenas bultas);  

• E inter (intermedium) – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojumiem (zaļas bultas);  

• E iesācēji (beginner) – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojumiem (baltas vai bez bultām) 

5.2. Ja kādā no grupām pēc iepriekšējiem pieteikumiem ir mazāk par trīs dalībniekiem, šī grupas trase netiek 

gatavota un grupa netiek vērtēta. 

 

6. Trase: 

Sacensības notiek „Priežkalnu” triāla trasē. Publiskie ceļi netiek izmantoti. 

https://ej.uz/priezkalni
https://ej.uz/wazepriezkalni
mailto:info@agxtreme.lv


6.1 Moto grupām 9 posmi 3 apļi. 

E grupām 6 posmi 3 apļi (iespējami 9 posmi 2.apļi). Apļa 

garums ~ 2. km. 

 

 

7. Sacensību norise: 

7.1 Reģistrācija un tehniskā kontrole 25. maijā – 9:00- 10:00 

7.3. Atklāšanas parāde, Žūrijas komisijas sēde, dalībnieku sapulce 25. maijā – 10:30 

7.4. Pirmā dalībnieka starts - 11:00 

7.5. Kontroles laiks trasē- 270 min 

7.6. Apbalvošana 30.min. pēc pēdējā dalībnieka finiša, ap 16:00 

 

8. Apbalvošana: 

Pirmo 3. vietu ieguvēji visās vērtējuma grupās tiek apbalvoti saskaņā ar Latvijas 2019.gada triāla noteikumiem. 

 

9. Finanšu informācija: 

9.1 Dalības maksa sacensību dienā skaidrā naudā vai līdz 20.05.2019. ar pārskaitījumu. Rēķinu varat saņemt rakstot uz 

info@agxtreme.lv 

A, B, C, D, E elite, E eksperti, E inter, - 30 EUR vai 45 EUR (bez iepriekšējā pieteikuma) 

Mini -  25 EUR vai 37,50 EUR (bez iepriekšējā pieteikuma) 

Mini līdz 8 gadi - 15 EUR vai 22,50 EUR (bez iepriekšējā pieteikuma) 

E iesācēji 20 EUR vai 30 EUR (bez iepriekšējas pieteikšanās) 

9.2 Vienreizējā licence visām velo un moto grupām 25 EUR (uzrādot apdrošināšanu – 1500 EUR, apdrošināšana E grupām nav 

obligāta). 

 

10. Pieteikšanās sacensībām: 

10.1 Jāreģistrējas elektroniski: https://forms.gle/pMr2LxPxbKJmBjib8 

10.2 Pieteikšanās līdz - 18. maijam 

 

 

 

 

Apstiprināts 

Biedrība „AG XTREME” 

Valdes loceklis   

Artūrs Grīnfelds 

 

Paraksts. 

 

z.v. 

Apstiprināts 

LaMSF ģenerālsekretārs 

Kaspars Kuļikovs 

 

Paraksts 

z.v. 

 


