
                                                                
 

  
Baltijas Minikauss triālā 1.posms 

Siguldas kauss triālā Hobby un D klasēm 
 

 2020.g. 20.jūnijs 

 

 

 

SACENSĪBU NOLIKUMS 

 
1. Sacensību norises datums, vieta: 

1.1. Sacensību norises datums – 20.jūnijs 2020.gads 

1.2. Sacensību norises vieta – Minimoto trase, Zinātnes iela 11, Peltes, Sigulda. 

 

2. Organizators: 

Biedrība Siguldas Triāla klubs “Minimoto”, Reģ.Nr. 40008278228, juridiskā adrese: Klusā iela 2, Peltes, 

Sigulda, LV2150, Tālrunis 29874628, mksigulda@gmail.com  

 

 

3. Oficiālās personas: 

3.1. Sacensību tiesnešu kolēģija:   vārds, uzvārds    Licence  .

    

 -    Sacensību galvenais tiesnesis- 

      Atbildīgais sporta darbinieks 

      (mob. 29822984)             Roberts Prulis                           LaMSF A 

 -    Sekretāre                                         Kristīne Kuļikova                      

    

4. Jurisdikcija: 

Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Triāla noteikumiem, Baltijas Minikausa noteikumiem un šo sacensību 

nolikumam. 

 

5. Sacensību dalībnieki un mototehnika: 

5.1. Šīs ir kluba sacensības (C kategorija) šādām grupām:   

 D un Hobby grupas (dalībnieki bez vecuma un kubatūras ierobežojumiem) 

 Mini A, Mini B, Mini C (bērni līdz 12 gadu vecumma ar elektro vai iekšdedzes motoru 

motocikliem) 

 Dip Dap (bērni ar balansa velosipēdiem)  

 

6. Trase: 

Sacensības notiek „Minimoto” trasē Zinātnes ielā 11, Peltes, Sigulda. Slēgta trase.  

 Hobby grupa (5 posmi, 3 apļi, bez laika limita, bultas krāsa tiks norādīta uz vietas) 

 D grupa (5 posmi, 4 apļi, bez laika limita, bultas krāsa tiks norādīta uz vietas) 

 Mini A grupa (5 posmi, 4 apļi, bez laika limita, bultas krāsa tiks norādīta uz vietas) 

 Mini B grupa (5 posmi, 3 apļi, bez laika limita, bultas krāsa tiks norādīta uz vietas) 

 Mini C grupa (5 posmi, 2 apļi, bez laika limita, bultas krāsa tiks norādīta uz vietas) 

 

7. Sacensību norise: 

7.1. Reģistrācija– 11.00- 12.00  

7.3. Dalībnieku sapulce – 11:50 

7.4. Kopējs starts visiem dalībniekiem – 12:00 

7.5.Kontroles laiks trasē – bez laika limita līdz finišējis pēdējais dalībnieks, ja galvenais tiesnesis nenosaka 

citādi. 

mailto:mksigulda@gmail.com


                                                                
7.6. Apbalvošana uzreiz pēc pēdējā finišējušā dalībnieka. Baltijas Minikausā apbalvo visas klases, visus 

dalībniekus. Siguldas Kausā Hobby un D klasēm apbalvo pirmās trīs vietas. 

 

9.Finanšu informācija: 

9.1 Dalības maksa sacensību dienā skaidrā naudā 10.00 EUR.  

9.2 Vienreizējās licences maksa: 

 5,00 EUR 

 Iegādājoties vienreizējo licenci sportistam jāuzrāda apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem (derīga 

motosportam, minimālais apdrošināšanas limits nāvei un invaliditātei 3000 EUR).  

 

10. Pieteikšanās sacensībām: 

   10.1 Pieteikšanās uz vietas sekretariātā no plkst. 11.00.  

 

11. Drošība un atbildība: 

 Apstiprinot bērna dalību sacensībās, vecāki vai to pārstāvji atsakās no jebkādu pretenziju 

izvirzīšanas organizatoriem vai citām pasākumu organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama 

nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējuma atgūšanu tiesas ceļā; 

 Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un 

fotografēšana no organizatoru puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Reģistrējoties pasākumā 

kā dalībnieks, tā nepilngadīgā vecāki vai pārstāvis ar savu parakstu uz veidlapas piekrīt, ka 

dalībnieks var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās un 

audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un 

organizatora vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikācijas rīkos. Visas tiesības uz šādiem 

materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoram vai attiecīgi pilnvarotai trešajai personai, šādu 

materiālu organizators vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā 

pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos 

nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam;  

 Organizators nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro šo nolikumu. 

 

 

Apstiprināts 

Biedrība Siguldas Triāla klubs “Minimoto” 

Valdes locekle 

Amanda Brizga 

Paraksts    z.v. 

Apstiprināts 

LaMSF ģenerālsekretāra p.i. 

Egija Skurbe 

 

Paraksts                                              z.v. 

 


