
“ERIŅI 2021” kausa izcīņa 

kluba motokrosa sacensības 

 

NOLIKUMS 

 

1. “ERIŅI 2021” kausa izcīņa “C”  kategorijas motokrosa sacensības notiek atbilstoši 

LaMSF Sporta kodeksam, Ētikas kodeksam, Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem noteikumiem, 

LaMSF Motokrosa komisijas Gada nolikumu un šā nolikuma prasībām. 

2. Laiks un vieta:  
18.jūlijs -  “Lejeriņi”, Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads – mototrase “ERIŅI” 

3. Organizators: 

Jaunatnes Tehniskais Sporta Centrs “ERIŅI”  

Trase: Eriņu mototrase, lic.nr.  4269 

4.Oficiālās personas: 

“Covid-19”  atbildīga persona – Guntis Lapsiņš  

Sacensību Galvenais tiesnesis/Atbildīgais sporta darbinieks – Guntis Lapsiņš (LaMSF B; tel.nr 

26514524) 

5. Sacensību dalībnieki un klases: 
 *Dalībnieki ,kuri ir sansieguši 7.gadu vecumu sacensību dienā. 

5.1. 

 

Klases Dalībnieku vecums Motocikli 

Līdz 65 cc Sportisti no 7* – 12 gadu 

vecumam. 

Motora tilpums nedrīkst pārsniegt – 65 cc 

2-taktu motoriem un 125 cc 4-taktu 

motoriem 

 

Līdz 85 cc Sportisti no 11-15gadu vecumam. Motora tilpums nedrīkst pārsniegt-85 cc 2-

taktu motoriem un   līdz 154 cc 4-taktu 

motoriem  

  

MX 2 Sportisti no 14 gadu vecuma. Motocikli ar 100 cc līdz 250 cc 2-taktu un 

175 cc – 250 cc  4 – taktu dzinējiem 

 

MX 1 Sportisti no 15 gadu vecuma. Motocikli ar 250 cc– 500 cc 2-taktu un ar 

450cc – 650 cc 4 – taktu dzinējiem 

 

KVADRI  Sportisti no 16 gadu vecuma. Kvadracikli bez kubatūras ierobežojuma. 

 

B/V Sportisti no 16 gadu vecuma. Motocikli ar blakusvāģi līdz 1000 cc 

 

   

 5.2 Katram dalībniekam, reģistrējoties sacensībām, jāuzrāda LaMSF 2021.gada motokrosa 

licence. Ja sportistam nav licence, tad jāuzrāda sportista apdrošināšana un jāiegādājas vienreizējā 

licence. Vienreizējā licences cena 5 eur. 

5.3 Dalībnieku skaits līdz 50 motovienībām. 

5.4 Starta vietu sportists izvēlas pēc brīvprātības principa. 

 

6. Starta numuri: 

6.1. Starta numurus piesaka un precizē sacensību dienā pie reģistrēšanās 

6.2. Sānu un muguras numuriem OBLIGĀTI ir jābūt vienādiem, pretējā gadījuma sportists 

netiks  pielaists pie starta, kamēr nebūs saskaņoti numuri. 

 

7. Sacensību dienas kārtība: 

https://www.licences.lv/licenses/pdf/cbb7d7432f23b8f577944b88f5f375e5?no_signature=0


7.1.    9:00 – 12:00 dalībnieku reģistrācijas 

7.2.    9:30 – 12:30 brīvais treniņš  

7.3.    12:45  dalībnieku sanāksme 

7.4.    13:00 pirmais starts 

7.5.    sīkāku dienas kārtību pieņem sacensību dienā pārstāvju sanāksmē un izziņo līdz 

1.startam 

7.6.    katrai motociklu klasei paredzēti divi braucieni 

7.7.    braucienu skaits un secība var mainīties ņemot vērā sacensību dalībnieku skaitu un 

laika apstākļus. Jebkuras izmaiņas precizē dalībnieku sanāksmē 

 

8. Trases:  

8.1. Trasei jāatbilst LaMSF Motokrosa nolikuma prasībām. 

9.1. Pirms sacensībām par trasi tiek sastādīts trases pieņemšanas akts. 

 

9. Drošības noteikumi: 

9.1. Dalībnieku un skatītāju drošībai jāatbilst LaMSF Motokrosa noteikumiem. 

9.2. Sportisti un skatītāji personīgi atbildīgi par vides aizsardzības un savas drošības 

noteikumu ievērošanu. 

 

 10. Vērtēšana un apbalvošana: 

10.1. Sportistus vērtē abus braucienus pēc ieņemtās vietas atbilstoši ieņemtajai vietai 

saskaņā ar tabulu : 

vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10.2. Sportistam, kam mazākais punktu skaits sacensībās ieņem attiecīgi 1., 2., un tā tālāk 

vietu.  Vienādu punktu summas gadījumā, augstāku vietu iegūst tas sportists, kam 2.braucienā 

labāks rezultāts. 

 10.3. Gadījumā, ja sportists nefinišē, viņam tiek piešķirta pēdējā vieta + 1 vieta. Piemēram, 

ja klasē piedalās 10 braucēji un braucējs nefinišē, tad tiek piešķirta 11. vieta. 

 10.4. Sportists netiek uzskatīts par finišējušu, ja viņš 5 min. laikā pēc līdera finiša nešķērso 

finiša līniju. 

 10.5. Pirmo trīs vietu uzvarētāji saņem “ERIŅI 2021” medaļu un sponsoru dāvātās piemiņas 

veltes. 

10.6 Tiks veidota arī kopvērtējuma tabula visas sezonas garumā, atbilstoši ieņemtajai vietai 

attiecīgajā posmā saskaņā ar tabulu Nr.2: 
vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

punkti 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 10.7 sezonas kopertējumā pirmo trīs vietu uzvarētāji saņem “ERIŅI 2021” kausu un 

sponsoru dāvātās piemiņas veltes. 

 10.8 kopvērtējumā tiek vērtēti JTSC “Eriņi” biedri.  

 

11. Protesti: 

 11.1. Protesti par rezultātiem jāiesniedz rakstiskā veidā ne vēlāk kā 20 min. pēc rezultātu 

oficiālās paziņošanas. 

 11.2. Protestiem jāpievieno drošības nauda 50,00 eiro apmērā. Ja protests tiek apmierināts, 

protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek organizatoram. 

 12. Finansu noteikumi:                                                                                                                                                      

12.1. Sacensības dalības maksa solo motociklu sportistam neatkarīgi no klases un 

blakusvāģa ekipāžai 20,00 eiro (divdesmit eiro un 00 eiro centi). 

12.2 Alojā mototrasē “Jaunzemnieki” jāpiemaksā 15,00 (piecpadsmit eiro un 00 eirocenti) 

par trases izmantošanu. 

12.3  Dalības maksa tiek veikta sacensību dienā, reģistrējoties sacensībām. 

 

JTSK “ERIŅI”                                                       Apstiprināts LaMSF: 2021.g. 14.jūlijā 

valdes loceklis  -   Guntis Lapsiņš                                   


