
       Apstiprināts 07.02.2023 

 LaSMF E.Skurbe 

 

“Liepājas Kauss 2023” motokrosa sacensības        

                
   

NOLIKUMS 
 

1. “Liepājas KAUSS 2023” izcīņa motokrosa sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, 

Ētikas kodeksam, Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem noteikumiem, LaMSF Motokrosa komisijas Gada 

nolikumu un šā nolikuma prasībām. Šīs ir “B” kategorijas sacensības. 

2. Laiks un vieta:  
19.marts -  “Liepāja”, Pulvera iela 8,   

3. Organizators: 

Sporta klubs “F.F.F.”  

Trase: Laumas moto parks, Trases licence -Tiks apstiprināta 

4.Oficiālās personas: 

“Covid-19”  atbildīga persona – Lauris Freibergs 

Sacensību Galvenais tiesnesis/Atbildīgais sporta darbinieks – Renārs Gudrais (LaMSF A )  

5. Sacensību dalībnieki un klases:  

Klases Dalībnieku vecums Motocikli 

MX 65 cc Sportisti no 7 – 12 gadu vecumam. Solo motocikli, kur motora tilpums 

nedrīkst pārsniegt – 65 cc 2-taktu 

motoriem un 125 cc 4-taktu motoriem 
 

MX 85 cc Sportisti no 11-15gadu vecumam. Solo motocikli, kur motora tilpums 

nedrīkst pārsniegt-85 cc 2-taktu motoriem 

un   līdz 154 cc 4-taktu motoriem  

  

Solo D  Sportisti no 15 gadu vecuma. Solo motocikli ar 125cc– 250cc 2-taktu un ar 

250cc – 450 cc 4 – taktu dzinējiem 

 

Solo C Sportisti no 15 gadu vecuma. Solo motocikli ar 125cc– 250cc 2-taktu un ar 

250cc – 450 cc 4 – taktu dzinējiem 
 

Solo B Sportisti no 15 gadu vecuma. Solo motocikli ar 125cc– 250cc 2-taktu un ar 

250cc – 450 cc 4 – taktu dzinējiem 

 

MX Open 

(MX1,MX2) 

Sportisti no 15 gadu vecuma. Solo motocikli ar 125cc– 250cc 2-taktu un ar 

250cc – 450 cc 4 – taktu dzinējiem 
 

 5.2 Katram dalībniekam, reģistrējoties sacensībām, jāuzrāda LaMSF 2023.gada motokrosa licence. 

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

5.3 Starta vietu sportists izvēlas pēc kvalifikācijas rezultātiem. 

5.4. Sportisti, kuri ir ieradušies startēt sacensībās, tiek iedalīti konkrētajā klasē pēc 

kvalifikācijas treniņa rezultātiem. Pirmreizējās kvalifikācijas grupu sportistam nosaka pie 

reģistrācijas. 

6. Starta numuri: 

6.1. Starta numurus piesaka pie iepriekšējas reģistrācijas un precizē sacensību dienā pie 

reģistrēšanās. 

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

pielaists pie starta, kamēr nebūs saskaņoti numuri. 

7. Sacensību dienas kārtība: 

7.1.    8:00 – 11:00 dalībnieku un komandu reģistrācija,  



7.2.    9:30 – 11:30 brīvie treniņi 

7.3.    10:40 -   dalībnieku sanāksme 

7.4.    12:00 -  pirmais starts 

7.5.    dienas kārtība būs iepriekš publicēta 

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. 

8.1. 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. MX 1 un MX 2 moto klases brauc kopā apvienotajā klasē MX OPEN. Apbalvo pēc ieņemtajām 

vietām braucienos,  pirmos trīs braucējus. 

10.2.  MX 65 cc, MX 85 cc, MX D, MX C, MX B, klases 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 

 10.3. 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. 

 10.4. 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. 

            10.5. Apbalvošana notiek  katrai klasei pēc 2.brauciena. 

 10.6. Pirmo trīs vietu uzvarētāji saņem “Liepājas Kausu 2023” kausu un sponsoru dāvātās piemiņas 

veltes. 

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 MX 65 cc un MX 85 cc klasēm – 50,00 eiro;  

            MX 2, MX 1, MX D, MX C, MX B 50,00 eiro. 

12.2. Vienreizējās licences cena MX 65 un MX85 10,00 eiro; 

 MX 2, MX 1, MX D, MX B, MX C  klasēm 15,00 eiro. 

 12.3.  Dalības maksa tiek veikta sacensību dienā, reģistrējoties sacensībām. 

12.4. Iepriekšēja pieteikšanās licences.lv  

 

 

Sporta Klubs “F.F.F.”    valdes loceklis  -   Lauris Freibergs                                                                


