
 

  

lapa 1 
 

 
 

Biedrība” Karro MX” 

Ainārs Karro 2017.gada  aprīlis 

 

 

Apstiprināts: 

LaMSF ģenerālsekretārs K.Kuļikovs 

2017.gada 10.maijs 

 

 

LaMSF ZELTA MOPĒDA ČEMPIONĀTA 

NOLIKUMS 2017.gadam 

 
LaMSF Zelta mopēda čempionāta  (turpmāk – Zelta mopēda čempionāts) sacensību nolikums ir dokuments, kas 

nosaka kārtību un principus pēc kuriem tiek rīkotas Zelta mopēda motokrosa sacensības. Ja rodas neskaidrības 

sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus 

sniedz un trūkumus novērš Latvijas Motosporta federācija (LaMSF). Visus strīdus, kas saistīti ar šā nolikuma 

punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija.  

 

Sacensību mērķis: 

1. Saglabāt un attīstīt vēsturiskos spēkratus, Zelta Mopēda kustību un tehnikas jaunradi, uzturēt motokrosa 

tradīcijas. 

2. Radīt jauniešos interesi par lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespējām. 

3. Iesaistīt  motosportā iesācējus, kā arī pilnveidot braukšanas prasmes. 

      4.    Iesaistīt ģimenes no dažādiem Latvijas reģioniem. 

 

Organizatori:  
Apes, Cēsu, Ikšķiles, Gulbenes, Stelpes posmi- Biedrība „Karro MX”, Ainārs Karro, tālrunis 29296100; 

Lielvārdes posms- Biedrība „Pa Tī”, Avotu 3-43, Lievārde, Oskars Valpēters, tālrunis 29420024    

 

1. Zelta mopēda čempionāts 

1.1. Zelta mopēda čempionāts ir atklātās sacensības (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Zelta mopēda 

čempionātā). 

1.2. Dalībniekiem jābūt LaMSF licencei atbilstoši 10.punktam, nelaimes gadījumu apdrošināšanai.   

 

1.3. 2017. gada sezonā paredzēti 6 posmi   pēc sekojoša kalendāra: 

      

14.maijs, Ape, ”Arvīda Levana” mototrase 

21.jūnijs, Stelpe,”Pīlādžu”mototrase  

23.jūlijs,  Cēsis, Cēsu pilsētas teritorija                + ZM Retro klase 

30.jūlijs, Lielvārde, Lielvārdes pilsētas teritorija  +ZM Retro klase 

19.augusts, Gulbene,Gulbenes mototrase 

17.septembris, Ikšķile ,” Elkšņu” mototrase         +ZM Retro klase 

 

Zelta mopēda čempionāta klases: ZM Sporta mopēdi ,ZM 50 2A standarts ,ZM Jaunieši-16, ZM Meitenes,    

ZM standarts 16+, ZM Retro. 

 

2. Motociklu klases, braucienu ilgums un startu secība: 

Klase Piedalās 

ZM retro mopēdi Atļauti PSRS laikā ražotie vienātruma D tipa gaisa dzeses sērijveida 

dzinēji.Obligāt jāsaglabā oriģinālais dzinēja izskats,oriģinālais 
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karburators,cilindrs ar galvu (nedrīkst būt zāģēts vai metināts) ,oriģinālais 

izpūtēja līkums un klusinātājs-viss bez redzamas mehāniskas iejaukšanās.Vēlami 

attiecīgā modeļa klusinātājs, riteņi ,bāka spārni-atļauts pielāgot no jebkura modeļa 

Padomju laika vienātruma mopēda.Jābūt pedāļu mehānismam.Ieplūdes gāzu 

sadale-standarta (bez papildus elementiem).Cilindra lūku skaits un izvietojums-

standarta,8min+1aplis(no 8 gadiem bez vecuma ierobežojuma) 

  

ZM sporta mopēdi Atļauti bijušās PSRS laikā ražotie mopēdi līdz 50 cm3. Atļauti gaisa dzeses motori, divu 

ātrumu motori. Nedrīkst mainīt oriģinālā cilindra un galvas izskatu, 10min+1aplis (no 

10gadiem..bez vecuma ierobežojuma) 

ZM502A standarts Atļauti bijušās PSRS laikā ražotie Šauļu vai Kovrovas rūpnīcu divātrumu sērijveida Š un 

V tipa gaisa dzeses dzinēji. Obligāti jāsaglabā oriģinālais dzinēja izskats, oriģinālais 

karburators, cilindrs ar galvu, oriģinālais izpūtēja līkums, oriģinālais klusinātājs - viss bez 

redzamas mehāniskas iejaukšanas pazīmēm. , 10min+1aplis  (no 8 gadiem bez vecuma 

ierobežojuma) 

ZM Meitenes Atļauti  PSRS laikā ražotie vienātruma D tipa gaisa dzeses sērijveida dzinēji. Obligāti 

jāsaglabā oriģinālais dzinēja izskats, oriģinālais karburators, cilindrs ar galvu, oriģinālais 

līkums un klusinātājs.Klusinātājs bez redzamas mehāniskas iejaukšanās pazīmēm. 

10min+1aplis   (bez vecuma ierobežojuma) 

 ZM 45 standarts -

16g 

 

Atļauti PSRS laikā ražotie vienātruma D tipa gaisa dzeses sērijveida dzinēji. Obligāti 

jāsaglabā oriģinālais dzinēja izskats, oriģinālais karburators, cilindrs ar galvu, oriģinālais 

izpūtēja līkums un oriģinālais klusinātājs.Klusinātājs bez redzamas mehāniskas 

iejaukšanās pazīmēm.   10min+1aplis (līdz 16 un no 16 gadiem) ZM 45 standarts 

16+ 

Vienādā krāsā iekrāsotās klases var tikt apvienotas ņemot vērā dalībnieku skaitu! 

Zelta Mopēda dzinēju tilpumiem jāatbilst klases raksturojumam. Pielaide + 5ccm virs noteiktā standarta. 

 

2.2. Sacensību dalībnieki reģistrējas internetā un sezonas laikā nemaina starta numurus.   

2.3. Sacensību dienā, dalībnieks pie reģistrēšanās uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 

 

3. Starta numuri   

Katram motociklam priekšā un abos sānos jābūt  labi saskatāmam starta numuram ar minimālo fona izmēru 20 x 

30 cm. Ieteicams balts fons un melni cipari. Rekomendēts dublēt starta numuru uz braucēja muguras. Dalībnieks 

bez st.numura, vai ar slikti saskatāmu numuru sacensībām netiek pielaists. Galīgo starta numuru atbilstību nosaka 

sacensību Tehniskā komisija. 

 

4. Trases 

Motokrosa kalendārs ir saskaņots ar LaMSF, vietējo pašvaldību un zemes īpašnieku. Dalībnieki ievēro kārtību un 

tīrību, neatstājot trasē atkritumus! Trases būs ar nelieliem tramplīniem, gan uz pļavām, lai palielinātu braucēju 

drošību. Ja nav barjeras, startu dod ar karogu un iedarbinātiem motoriem. Pāragra starta gadījumā tiek piemērots 

20 sekunžu sods, pirmo trīs apļu laikā. 

 

5. Drošība 

Trasē tiek nodrošināts medicīniskās palīdzības feldšeris un neatliekamā medicīniskā automašīna. Skatītāji un  

dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savu drošību un vides aizsardzību motokrosā. 

 

6. Vērtēšana 

Vienā dienā ikviens sportists var piedalīties vairākās klasēs. Katra posma rezultātus nosaka pēc 2 braucienu 

punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemta vērā augstākā vieta otrajā braucienā. 
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Kopvērtējumā tiek vērtēts ikviens sportists. Sezonas kopvērtējuma rezultāti tiek noteikti, summējot visos posmos 

gūtos punktus, izņemot viena sliktākā brauciena punktu summu. 

 

Katrā braucienā sportisti gūst punktus atbilstoši šai tabulai:       

Vieta 1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v 8v 9v 10v 11v 12v 13v 14v 15v 16v 17v 18v 19v 20v 

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

 

7. Motokrosa norise 

Katrā motociklu klasē notiek divi braucieni. Braucienu ilgums: 10 līdz 15 minūtes plus 1 vai 2 apļi, atkarībā no 

motociklu klases. Startu secība pēc moto klašu tabulas. Motokrosa laikā var tikt izmantota elektroniska laika 

kontrole (transponderi). Motokrosā var tikt apvienotas vai sadalītas klases atkarībā no dalībnieku skaita. Ja kādā 

no braucieniem ir vairāk kā 40 dalībnieku, pēc galvenā tiesneša lēmuma klases tiek dalītas. 

 

8. Protesti 

Protesti pret rezultātiem rakstiskā formā var tikt iesniegti galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc 

rezultātu publicēšanas. Protesti par nolikuma pārkāpumiem jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma 

punktu, līdz konkrētas klases brauciena beigām (brauciena beigas skaitās no tā momenta, kad ir finišējis pirmais 

sportists). Protestam jāpievieno 50€. Ja protests tiek apmierināts, nauda tiek atdota protestētājam, pretējā 

gadījumā - protesta nauda paliek organizatoram. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad 

protestētājs papildus iemaksā 100€ par mopēdu. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, jā 

nē, naudu saņem sportists, pret kura mopēdu tika iesniegts protests.  

                   

9. Apbalvošana 

Katrā posmā tiek apbalvoti katras klases pirmo trīs vietu ieguvēji ar posma Organizatora balvām.  

Visos posmos iespējamas sponsoru un atbalstītāju balvas dažādās nominācijās. Retro motokrosa un Zelta Mopēda 

čempionāta sezonas kopvērtējumā, LaMSF apbalvo katras klases pirmo trīs vietu ieguvējus ar  diplomiem un 

balvām.  

 

10. Finansiālie noteikumi: LaMSF gada sportista licence 15€, Ja NAV  gada licence, tad vienreizējā licence 5 € 

 Dalības maksa, ja ir 

licence 

Bez 

licences 

Cēsu posms visas ZM klases Bez dalības maksas  
Zelta mopēda klases 10 € 15 € 

Atlaides attiecas arī uz derīgām LaMSF,„Zelta mopēda” vai citu valstu federāciju – FMN izdotām licencēm. 

 

11. Dienas kārtība 

Dalībnieku reģistrācija no 8.30-10.00 

Treniņi un kvalifikācija pēc motoklašu startu tabulas 9.00-10.50 

Dalībnieku sanāksme 11.00 Pirmais starts 12.00, Startu secība pēc gatavības. 
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Zelta Mopēds 2017 

ČEMPIONĀTA 

DIENAS KĀRTĪBA 
 

 

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA:         8.30  10.00  
 

TRENIŅI, KVALIFIKĀCIJA, brauc kopā, vērtē atsevišķi: 
  

ZM Retro  9.50 10,20 

Zelta Mopēds (Sporta, 45cm3, 50cm3 un meitenes) 10.25 10.55 

DALĪBNIEKU SANĀKSME 11.05  

STARTI:   12.00 

1.starts 1. brauciens ZM Retro   8 min. + 1 aplis 

2. starts 1. brauciens  ZM 45standarts 16 Plus   10 min. + 1 aplis 

3. starts 1. brauciens  ZM 45Jaunieši-16,  ZM Meitenes   10 min. + 1 aplis 

4. starts 1. brauciens  ZM Sporta,  ZM 2A Standarts   10 min. + 1 aplis 

5.starts 2. brauciens  ZM Retro   8 min. + 1 aplis 

6. starts 2. brauciens  ZM 45 Standarts 16 Plus   10 min. + 1 aplis 

7. starts 2. brauciens  ZM 45 Jaunieši-16,  ZM Meitenes   10 min. + 1 aplis 

8. starts 2. brauciens  ZM Sporta,  ZM 2A Standarts   10 min. + 1 aplis 

  Braucienu starta kārtība un brauciena ilgums var tikt 

mainīti atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem 
   

  
 

 

   

UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA 16.30   

 
Katrā posmā ir ispējamas savas dienas kārtības izmaiņas.Sekot informācijai. 

 

https://www.facebook.com/ZeltaMopeds/ 
http://www.draugiem.lv/zeltamopeds/ 

 
 

 

https://www.facebook.com/ZeltaMopeds/
http://www.draugiem.lv/zeltamopeds/

