Saskaņots
LaMSf Motokrosa komisijā
Apstiprināts
LaMSF ģenerālsekretārs K.Kuļikovs
2019.gada 25.aprīlis

“Dimantu Kausa” izcīņas motokrosā nolikums
Dimantu Motorparks, Stāmeriena
2019.gada 19.maijs
“Dimantu Kausa” izcīņas motokrosā sacensību nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un
principus pēc kuriem tiek rīkotas motokrosa sacensības atbilstoši LaMSF motokrosa noteikumiem un
nolikumiem (atbilst C kategorijas prasībām). Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma punktu
traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus
novērš LaMSF Motokrosa komisija. Visus strīdus, kas saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, izskata
un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija.
Organizators: Biedrība ''MOTORPARKS DIMANTI'', Reģ. Nr. 40008233938, Ziedugravas Stāmerienas pag. Gulbenes nov., LV-4406, kontaktpersona Gundars (tālrunis 29123416).
Nolikums saskaņots Latvijas Motosporta federācijā (LaMSF).
1. Sacensību laiks: 2019.gada 19.maijs.
2. Sacensību vieta: ''MOTORPARKS DIMANTI'', Dimantos, Stāmerienas pag., Gulbenes
novads LV-4406.Trases GPS koordinātes 57.249628 , 26.879292
3. Trases: garums 840 m. Platums 5m-7m. Segums, smilts, māls, melnzeme. Pie starta barjeras
15 vietas. Laika skaitīšana – elektroniski. Trases licences Nr. 269.
4. Klases, motocikli un dalībnieku vecumi:
Klase
MX65

MX85

MX SUPER

MXA

Motocikli

Solo motocikli ar 51cm3 līdz 65cm3
dzinējiem, līdz 125cm³ 4-taktu
dzinējiem un 14’’ -12’’ riteņiem
(drīkst ar ātrumu automātisko
pārslēgumu)
Solo Motocikli no 60cm3 līdz
85cm3 2-taktu un 75cm3 - 150cm3
4– taktu dzinējiem (riteņi 19’’-16’’,
17”-14”)
Solo motocikli ar 100cm3 – 500cm3
2-taktu dzinējiem un Solo motocikli
ar 200cm3 – 650cm3 4– taktu
dzinējiem (riteņi 21” – 19” vai 21’’18’’)
Solo motocikli ar 100cm3 – 500cm3
2-taktu dzinējiem un Solo motocikli
ar 200cm3 – 650cm3 4– taktu

Dalībnieki
bērni 8-12 gadi

bērni 11-15 gadi

sportisti no 14 gadiem pēc kvalifikācijas
laikiem

sportisti no 14 gadiem pēc kvalifikācijas
laikiem

1

MXB

MINI MX

Zelta mopēds

5.
-

dzinējiem (riteņi 21” – 19” vai 21’’18’’)
Solo motocikli ar 100cm3 – 500cm3
2-taktu dzinējiem un Solo motocikli
ar 200cm3 – 650cm3 4– taktu
dzinējiem (riteņi 21” – 19” vai 21’’18’’)
Solo motocikli ar 4T dzinējiem un 1
cilindru Ar gaisa dzesēšanu un
horizontālu cilindra novietojumu
Cilindrs var tikts aprīkots ar eļļas
radiatoru.
Motocikla
riteņu
maksimālie izmēri 14”-12”
Atļauti PSRS laikā ražoti mopēdi,
t.sk. gan standarta, gan sporta
mopēdi

sportisti no 14 gadiem pēc kvalifikācijas
laikiem

Sportisti no 10 gadiem.

Sportisti no 10 gadiem

Sacensību oficiālās personas:
galvenais tiesnesis: Raimonds Keišs, LaMSF A licence
galvenais sekretārs: Uģis Kļaviņš, LaMSF A licence
sacensību organizators: Gundars Rubenis

6. Dalībnieku reģistrācija 19.05.2019. no plkst. 7.30 – 10.30.
7. Sacensību gaita:
Treniņi, kvalifikācija
no plkst. 9.00.PIRMĀ KVALIFIKĀCIJA MINI MX klasē !!!
Pirmais starts
plkst. 12 00
Visām motociklu klasēm notiek 2 braucieni, MX SUPER trīs braucieni
Braucienu ilgums: Mopēdi 10min+1aplis,
MX SUPER
1 brauciens14min.+ 2 apļi un 2 brauciens11min +2 apļi,
3.brauciens 7apļi.
MXA ,MXB, 14min + 2 apļi,
65cm3,85cm3, Mini MX 10min +2 apļi
MXSUPER, MXA , MXB ieskaites klasēs braucēji tiek iedalīti pēc kvalifikācijas braucienu laikiem,
sportiskās formas un meistarības ranga. Šīs klases cīnās atsevišķos braucienos. MXC klases sportisti
prēmijas nesaņem, bet trīs labākie tiek apbalvoti kopvērtējumā. Galvenajam tiesnesim ar organizatoru
ir tiesības nozīmēt kādu braucēju, kurš nav kvalificējies MXSuper klasei un/vai ārpus kvalifikācijas
kārtas, ja ir zināms un paredzams konkrētā sportista meistarības līmenis. Sportistu kādā klasē iedala
pēc galvenā tiesneša lēmuma un tas nav apstrīdams. Pretenziju gadījumā gala vārds galvenajam
tiesnesim un organizatoram.
Braucēju iespējamais skaits klasē 10 līdz 21. Iespējami kvalifikācijas braucieni.
11.Rezultātu noteikšana un apbalvošana:
11.1. “Dimantu Kausa” ieguvējus kopvērtējumā nosaka pēc divu braucienu punktu
summas.MX SUPER klasē pēc trīs braucienu summas.
11.2. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemta vērā izcīnītā vieta otrajā braucienā.
11.3. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu:
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Vieta
Punkti
Vieta
Punkt

1
25
11
10

2
22
12
9

3
20
13
8

4
18
14
7

5
16
15
6

6
15
16
5

7
14
17
4

8
13
18
3

9
12
19
2

10
11
20
1

11.4. Kopvērtējumā 1. -3.vietu ieguvējus visās motociklu klasēs apbalvo ar uzvarētāju
kausiem
11.5. Prēmiju fonds .
MXSUPER
85cm3
65cm3
Mini MX
MXB
MXA
kopvērtē- kopvērtēkopvērtēj kopvērtē- kopvērtē- par katru
braucienu
jumā
jumā
jumā
umā
jumā
1. vieta

50

30

40

40

50

150

2. vieta

25

25

40

120

3. vieta

20

20

30

100

4. vieta

80

5. vieta
50
Ja kādā motociklu klasē dalībnieku skaits mazāks par sešiem ,tad prēmijas saņem divi labākie,ja
mazāks par četriem,tad viens labākais. Ja MXSUPER klasē dalībnieku skaits mazāks par 10,tad
prēmijas par katru braucienu saņem trīs labākie.
Visi ZELTA MOPĒDS braucēji saņem piemiņas medaļas. Pieci labākie saņem saldumu izlasi no
''SKRĪVERU SALDUMI''.ZELTA MOPĒDS -ŠOVS ieskaitē tiek apbalvots arī labākā tērpa
īpašnieks un visatraktīvākā pavadošā brigāde. Kopvērtējumā katras klases
trīs (MX SUPER ,MINI MX pieci) labākie saņem uzvarētāju kausus.
MINI MX klasē Gulbenes novada sportistu starpā tiek izcīnīts arī novada pašvaldības dāvātais
ceļojošais kauss.
12. Sportistu ievērībai! Pie iebraukšanas trases teritorijā visi gan dalībnieki, gan mehāniķi,
vecāki un līdzbraucēji pērk ieejas biļeti par 6eur,kura piedalās loterijā. Dalības maksa:
Reģistrējoties sacensībām MXSUPER,MXA,MXB,MXC ziedojuma maksa 20eur., Mini MX
maksa 12eur. ,MX65,MX85 klašu braucējiem-15 eur.,''zelta mopēds'' dalībniekiem-7eur.
daļējai pasākuma organizācijas izmaksu segšanai.
Sportistiem, kas kvalificējas MXSuper klasei tiek atgriezta dalības maksa daļēju ceļa
izdevumu segšanai.
13. Visiem sportistiem nepieciešamas LaMSF sportistu licences. Vienreizējo LaMSF licenci būs
iespēja iegādāties uz vietas- 5 EUR. Visiem sportistiem nepieciešama derīga nelaimes gadījumu
apdrošināšanas polise motosportam (minimālie limiti 1500 EUR nāvei un invaliditātei).
Nepieciešamības gadījumā organizatoram ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā.
Papildus informācijai: 29123416 (Gundars);facebook/motorparks dimanti;www

draugiem.lv/motorparks dimanti/, www.lamsf.lv
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