Latvijas Motosporta federācijas
Motokrosa komisijas sēdes
protokols Nr.5
16.11.2017.
Sēdē piedalās:
Kristers Serģis
Arvis Sanders
Ilmārs Justs
Anatolijs Abrāmovs
Kaspars Jonass
Pieaicinātie:
Mārtiņš Lazdovskis
Kaspars Kuļikovs
Māris Sniķers
LaMSF motokrosa komisijas sēdes dienas kārtība.
1. 2018.gada motokrosa sezonas koncepts
Motokrosa komisija diskutē par iespējamām klasēm Latvijas čempionāta, Latvijas
Junioru čempionāta un Latvijas Kausa sacensību seriāliem, to nosaukumu maiņu,
potenciāliem organizatoriem un organizatoru līgumiem.
Prezentēt izstrādātos
20.novembrī.

konceptus

Motokrosa

komisijas

paplašinātajā
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2. Iesniegums no F.Kempeļa par junioru izlašu vadīšanu 2018.gadā
Saņemts iesniegums no Filipa Kempeļa ar iniciatīvu uzņemties junioru izlašu
vadīšanu Pasaules čempionāta Junioriem un „Coupe de l`Avenier” sacensībām
2018.gadā. Komisija izstrādās precīzus nosacījumus izlašu vadīšanai un izlases
atlasei un tad aicinās debati Filipu Kempeli.
3. Iesniegums no LaMSF Skijoringa komisijas
A.Rasmanis lūdz atļauju Motokrosa komisijai deleģēt tiesības LaMSf Skijoringa
komisij 2018.gada sezonā turpināt organizēt Latvijas čempionāta un Latvijas Junioru
čempionāta ziemas motokrosā sacensības kopā ar Latvijas čempionātu skijoringā.
Lēmums: Deleģēt tiesības LaMSF Skijoringa komisijai organizēt 2018.gada
Latvijas čempionāta un Latvijas Junioru čempionāta sacensības ziemas
motokrosā.
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4. Treniņu reģistrēšana
Lēmums: Lai veicinātu drošību motokrosa treniņos, Motokrosa komisija
ierosina prezidijam veikt izmaiņas LaMSF Sporta kodeskā, paredzot
papildinājumus treniņu reģistrēšanai LaMSF kalendārā.
Treniņu reģistrēšanas vadlīnijas (koncepta projekts)

Nosacījumi pie kādiem treniņi jāreģistrē LaMSF kalendārā


15+ dalībieki ar kopēju startu vienlaicīgi (t.sk., klusais starts ar pieskriešanu)
(vai 1 dalībnieks uz 40 metriem pēc Formulas*)
Publisks pasākums (atbilstoši Publisko pasākumu likumam)

Nosacījumi, kas organizatoram jāievēro, ja treniņi tiek reģistrēti LaMSF kalendārā





Trenera sertifikāts (atbilstoši MK noteikumiem Nr.77)
Visiem sportistiem jābūt ar LaMSF licenci (apdrošināts, ārsta atļauja)
Trasei jābūt LaMSF licencētai
Jāievēro princips 1 dalībnieks uz 40 metriem pēc Formulas*
Vienlaicīgi trasē startē: bērni+bērni; pieaugušie+pieaugušie; kvadri+kvadri;
BV+BV (diskutējams)

* Atkarībā no trases garuma, izņemot īpašos gadījumos atrunāto, jāierobežo
vienlaicīgi startējošo motociklu skaits. Maksimāli pieļaujamo vienlaicīgi startējošo
motociklu skaits nedrīkst pārsniegt skaitli, kuru iegūst trases garumu metros dalot ar
40 (Motokrosa niteikumu punkts Nr 3.2.5.10.)
Balsojums: Visi-PAR.

Sēdi vada: Kristers Serģis
Sēdi protokolē: Kaspars Kuļikovs
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