
 
        Stendē, 2019.gada 15.septembrī 

MOTOKROSA STENDES RUDENS un  

Arvīda Skudrēvica PIEMIŅAS BALVA IZCĪŅAS 

 NOLIKUMS 

Pasākuma nosaukums – STENDES RUDENS un Arvīda Skudrēvica Piemiņas 

balvas izcīņa (C kategorijas sacensības). 

Pasākuma vieta un laiks – 2019.gada 12.oktobrī, Talsu novadā, Stendē, Kasparu 

ielā 14, Stendes mototrasē 

Organizators- biedrība MK Stende, reģ. Nr. 40008230217 

Nolikums saskaņots Latvijas Motosporta federācijā (LAMSF). Adrese – Dzērbenes 

27, Rīga, LV 1006, tālr.67845843, e-pasts moto@lamsf.lv 

Trase – licenzēta LAMSF (trases licence Nr.2841) un atbilst B kategorijai. 

Kopējais garums 1435 m, platums 5-6 m. Trase kompakta, ar mainīgu segumu, 

iekļauti dažādi elementi. 

Motociklu klases – MX 50, MX 65, MX 85, MX 14+, MX 25+, MX 30+, MX 

40+, MX 45+, MX 50+, MX 55+ (vecumi un tehnika atbilstoši Latvijas Junioru un 

Latvijas Amatieru gada nolikumam), MX PRO, Amatieri IESĀCĒJI, absolūtie 

IESĀCĒJI. 

MX PRO klasē piedalās ar MX1 un MX2 derīgām licencēm un Nacionālā kausa A 

grupas dalībnieki (vecums un tehnika atbilstoši MX1, MX2 Latvijas čempionāta 

gada nolikumam) 

Amatieri IESĀCĒJI klasē piedalās LAČ Iesācēju klases dalībnieki, uzrādot 

licences (vecums un tehnika atbilstoši “Iesācēji” Latvijas Amatieru čempionāta 

gada nolikumam) 
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Absolūtie IESĀCĒJI klasē piedalās sportisti no 14 g.v. bez iepriekšējas sacensību 

pieredzes, bez licences. Iepriekš nav piedalījies nevienā no sacensību seriāliem.  

Absolūto IESĀCĒJU atbilstību klasei ir tiesīgs izvērtēt sacensību organizators un 

galvenais tiesnesis. Nepieciešamības un neatbilstības gadījumā, pēc kvalifikācijas 

pārceļot uz pamatklasi.  

Ja pārcelšanas gadījumā sportists atsakās startēt pamatklasē, dalības maksa netiek 

atmaksāta. 

Reģistrējoties, uzrāda derīgu licenci vai iegādājas vienreizējo licenci, uzrādot 

motosportam derīgu apdrošināšanas polisi un ārsta izziņu. 

Oficiālās personas -  

Sacensību organizators      Guntars Žigats 

Galvenais tiesnesis      Renārs Gudrais, LaMF A lic. 

Galvenā sekretāre      Egija Skurbe 

Laika kontrole      Andris Šulja 

Distances priekšnieks     Mārtiņš Lasis 

Starta/ finiša tiesnesis     Ritvars Gudrais  

Tehniskās komisijas tiesnesis    Jānis Gudrais 

 

Drošības noteikumi - sportistu un skatītāju drošība atbilst LaMSF Motokrosa 

noteikumu prasībām. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par 

savas drošības un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu.  



 
Force majeure gadījumā drošības nolūkos trase un/ vai braucienu laiki var tikt 

saīsināti vai mainīti saskaņā ar sacensību organizatora un galvenā tiesneša lēmumu. 

Sacensību norise -  

Reģistrācija no 7.00 līdz 9.00. 

Brīvie treniņi, kvalifikācija no 8.30. 

Atklāšanas sapulce 10.50. 

Pirmais starts 11.00. 

Kvalifikācijas brauciena ilgums 10 minūtes. Braucienu ilgums visām klasēm 12 

min.+ 2 apļi (MX50 – 8 min.+2 apļi, MX PRO 15 min.+2 apļi). 

2.braucieni notiek tādā pat secībā kā 1.braucieni. Katram sportistam jāpiedalās 

kvalifikācijas braucienā. Bez reģistrēšanās un transpondera saņemšanas, pie treniņa 

netiek pielaists. Braucieni saskaņā ar dienas kārtību. 

Vērtēšana – ja kādā klasē pieteicies nepietiekošs dalībnieku skaits, sacensību 

organizators un galvenais tiesnesis lemj par apvienošanu, par to informējot 

dalībnieku sapulcē. 
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Kopvērtējuma rezultātu nosaka pēc divu braucienu punktu summa, bet vienādu 

punktu summas gadījumā, tiek ņemti vērā otrā brauciena rezultāti. 

Apbalvošana – visu klašu 1.vietas ieguvēji saņems Arvīda SKUDRĒVICA 

Piemiņas balvu, šampanieti, sponsoru dāvātās balvas. 

Visu klašu 2., 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar STENDES RUDENS kausu, 

šampanieti un sponsoru dāvātām balvām. 

Finanšu noteikumi – sportisti, reģistrējoties sacensībām, iemaksā organizatoram 

dalības maksu – MX 50 – 15 EUR, MX 65, MX 85 – 35 EUR, pārējās klases – 40 

EUR. 

Protesti – protestam par rezultātiem jābūt iesniegtam rakstiskā veidā, ne vēlāk kā 

20 min.pēc rezultātu paziņošanas. Protestam jāpievieno drošības nauda 70 EUR 

apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ. Pretējā 

gadījumā nauda paliek organizatoram. 

Sacensību organizators     LAMSF pārstāvis 

Biedrība MK Stende     LAMSF ģenerālsekretārs 

...........................................     ......................................... 

Guntars ŽIGATS       Kaspars KUĻIKOVS 


