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LaMSF nolikums par sportistu klasifikāciju motosportā  

 
1. Sportistu klasifikācijas mērķis ir meistarības novērtējums, vadoties no sportista 

sasniegtajiem rezultātiem. Tā darbojas kā veicinošs faktors sportista izaugsmei un kalpo par 

vienu no sportista novērtējuma kritērijiem. 

 

2. Saskaņā ar klasifikāciju LaMSF piešķir sportistiem titulus un motosporta klases: 

- III motosporta klase, 

- II motosporta klase, 

- I motosporta klase,  

- Motosporta meistara kandidāts,  

- Motosporta meistars, 

- Nopelniem bagātais motosporta meistars, 

- Nopelniem bagātais motosporta treneris,  

- Nopelniem bagātais motosporta tiesnesis, 

- Nopelniem bagātais motosporta sacensību organizators. 

 

3. Motosporta meistara titulu var iegūt sporta veidos, kuros notiek Eiropas, Pasaules 

čempionāti un Nāciju kausi, kā arī skijoringā, kā Latvijas nacionālajā sporta veidā. 

 

4. Pārējos motosporta veidos ir iespējams iegūt tikai pirmo motosporta klasi. 

 

5. Motosporta klases un titulus/nosaukumus piešķir prezidijs no 2013.gada 1.janvāra pēc 

katras sporta veida komisijas izveidotajiem un prezidijā apstiprinātiem kritērijiem, kas ir 

sastāvdaļa no šī nolikuma.  

 

6. Motosporta meistara nosaukumu var piešķirt arī atpakaļejoši no 1992.gada pēc katras sporta 

veida komisijas izstrādātiem kritērijiem. 

 

7. Klasifikācijas izpildes nosacījumi: 

 

7.1. Motosporta klases un meistara titulus piešķir: 

-Motosporta meistars – no 18 gadiem; 

- Motosporta meistara kandidāts – no 16 gadiem; 

- I motosporta klase – no 14 gadiem; 

- II motosporta klase – no 12 gadiem; 

- III motosporta klase – no 10 gadiem. 

 

7.2. Katrs sportists saņem klasifikācijas punktus par ieņemtajām vietām, atkarībā no sacensību 

kategorijas un klasē startējošo skaita (ne mazāk par 5 sportistiem).  
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7.3. Komisijām veidojot sava motosporta veida klasifikāciju, ieteicams ievērot principu, ka, ja 

sportists 2 gadu laikā nav izpildījis nākošās sporta klases nosacījumus, viņam dzēšas pirms 

divu gadu robežas iegūtie punkti, un vajadzētu iegūt punktus esošās klases apstiprināšanai.  

 

8. Par sevišķiem sasniegumiem motosportā LaMSF var piešķirt sportistam nosaukumu 

„Nopelniem bagātais motosporta meistars”. 

 

9. Par nopelniem Latvijas motosportā LaMSF var piešķirt nosaukumu “Nopelniem bagātais 

motosporta treneris”, “Nopelniem bagātais motosporta tiesnesis”, “Nopelniem bagātais 

motosporta sacensību organizators” un „Par mūža ieguldījumu motosportā”. 

 

10. Par iegūto motosporta meistara nosaukumu sportists saņem numurētu apliecību, nozīmīti 

un medaļu.  

 

11. Klasifikācijas uzskaites sistēmu administrē katra LaMSF sporta veida komisija, bet 

LaMSF sekretariāts administrē kopēju datu bāzi. 

 

12. Iegūtās motosporta klases pēc komisiju ieteikuma apstiprina LaMSF prezidijs. 

 

13. Izstrādātā un pieņemtā klasifikācijas punktu sistēma darbojas uz nenoteiktu laiku.  
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