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LaMSF motokrosa komisijas sēdes dienas kārtība.
1. Daiņa Badūna, Valda Vanaga (VV Moto), Intara Lesnieka, Gundara Žigata (MK
Stende) iesniegumi par MX40+ un MX50+ amatieru klasēm
Motokrosa komisija saņēmusi iesniegumus no Daiņa Badūna, Valda Vanaga (VV Moto),
Intara Lesnieka, Gundara Žigata (MK Stende), kuros tiek lūgts pārskatīt gada nolikuma
projektā nosacījumus par amatieru klašu nosacījumiem MX40+ klasē, lūdzot izdalīt bijušos
LČ veterānus atsevišķi no amatieru klasēm 40+, 45+, jo esošie amatieri nevēlēsies startēt
kopā ar daudz augstāka līmeņa sportistiem, bijušajiem izlases braucējiem. Kā iespējamais
risinājums tiek piedāvāts LČ veterānu klases sportistiem 40-50 gados cīnīties atsevišķā
ieskaitē.
Lēmums: Komisija atbalsta iesniegumā lūgtās izmaiņas. Grozīt LAČ nolikumu,
paredzot izdalīt atsevišķu MX Veterānu klasi. MX40+, MX45+ klasēs paredzēt
nosacījumus pie kādiem nedrīkst startēt: Ja sportists bijis Latvijas čempionāta

MX3,MX2,MX1 vai tām pielīdzināto klašu 1. – 3. vietu ieguvējs kopvērtējumā,
izņemot gadījumus, kad sportists LaMSF motokrosa sacensībās nav startējis
pēdējos 5 gadus; 2. Ja sportists bijis jebkuras citas valsts (arī bijušās PSRS)
nacionālā čempionāta MX3, MX2, MX1 vai tām pielīdzināto klašu 1. – 3. vietu
ieguvējs kopvērtējumā, izņemot gadījumus, kad sportists LaMSF motokrosa
sacensībās nav startējis pēdējos 5 gadus.
2. Aleksandra Kuzmina (Gulbenes moto) iesniegums par Q bērnu klašu dienas kārtību
Motokrosa komisija 2018.gada 2.februārī saņēmusi iesniegumu no Aleksandra Kuzmina ar
iebildumu, ka pret LJČ un LAČ dienas kārtību, jo tajā nav paredzēts iepazīšanās aplis Q50,
Q70, Q100 un QJunioru klasēm. Iesniegums pamatots ar drošības apsvērumu.
Lēmums: Komisija atbalsta iesniegumā lūgtās izmaiņas, paredzot papildināt dienas
kārtību ar iepazīšanās apli Q50, Q70, Q100 un QJuniori klasēm.
3. Santa Vindzola iesniegums par depozīta maksu
Motokrosa komisija 2018.gada 7.februārī saņēmusi iesniegumu no Santa Vindzola par
depozīta maksas noteikšanu, slēdzot līgumus par Nacionālā kausa motokrosa sacensībām.
Iesniedzējs nepiekrīt depozīta maksas noteikšanai, pamatojot to ar faktu, ka iepriekšējā
gadā organizatoram neesot bijušas neizpildītas saistības ar LaMSF par sacensību
organizēšanu. Tiek lūgts atcelt depozīta iemaksas noteikšanu.
Lēmums: Komisija neatbalsta iesniegumā lūgtās izmaiņas.
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4. Aivara Ābola (Mārupes AMK Bieriņi) iesniegumi par amatieru klašu ierobežojumiem
un dienas kārtību
Motokrosa komisija 2018.gada 8.februārī saņēmusi iesniegumu no Aivara Ābola par
amatieru klašu ierobežojumiem un dienas kārtību. Iesniegumā tiek izklāstīta būtība, ka
Motokrosa komisijas veikusi kardinālas izmaiņas, paredzot, ka turpmāk amatieru klasē
varēs startēt tikai 1 sezonu sportisti laureāti, kas būs izcīnījuši 1.-3.vietu sezonas
kopvērtējumā (pagājušā gadā bija 2 sezonu ierobežojums). Iesniedzējs uzsver, ka šādas
kardinālas izmaiņas ir pretrunā ar Sporta kodeksa 7.3.8.punktu. Iesniedzējs savā
iesniegumā sniedz priekšlikumus izmaiņām divu dienu motokrosa pasākumu dienas
kārtībai.
Lēmums: Komisija atbalsta iesniegumā minēto priekšlikumu, paredzot grozīt Latvijas
Amatieru čempionāta nolikumu un noteikt divu sezonu ierobežojumu iepriekš
noteiktās vienas sezonas vietā. Komisija neatbalsta iesniegumā sniegtos
priekšlikumus izmaiņām dienas kārtībā.
5. Arta Rasmaņa (Skijoringa komisijas) iesniegums par kausiem ziemas motokrosā
Motokrosa komisija 2018.gada 8.februārī saņēmusi iesniegumu no Arta Rasmaņa, kurā tiek
lūgts izskatīt iespēju līdzfinansēt kausu un/vai medaļu iegādi Latvijas čempionātam un
Latvijas Junioru čempionātam Ziemas motokrosā.
Lēmums: Komisija atbalsta kausu izmaksu segšanu Latvijas Junioru čempionātam
ziemas motokrosā (tikai bērnu klasēm) sezonas kopvērtējumā.
6. Daniela Baltā iesniegums par nolikumiem un dienas kārtībām kvadru klasēm
Motokrosa komisija 2018.gada 5.februārī saņēmusi iesniegumu no Daniela Baltā, kurā tiek
lūgts: (1) precizēt Q veterānu klašu sportistu vecumu no 40 gadiem; (2) precizēt vai dienas
kārtībā būs paredzēta tehniskā kontrole; (3) dzēst nolikuma 5.10.4.punktu, jo tas ir
redakcionāli lieks (4) mainīt nosacījumu attiecībā uz obligāti noteiktajām numuru un fonu
krāsām, paredzēt, kā ieteicams; (5) drošības apsvērumu dēļ paredzēt Q100/ Qjuniori
klasēm iepazīšanās apli; (6) noteikt kvalifikācijas garumu no 10 uz 15 minūtēm; (7) nolūkā
optimizēt LČ dienas kārtību laika iegūšanai, paredzēt kādu no klasēm pārnest uz LČ dienu
un apvienot 15+, 25+ un 30+ braucienus.
Lēmums: Komisija atbalsta iesniedzēja priekšlikumus Nr. 1, 2, 4, 5, 6 (daļēji- no 10 uz
12min). Komisija neatbalsta iesniedzēja priekšlikumus Nr. 3, 7.
7. Iesniegums no Filipa Kempeļa par junioru izlašu vadīšanu 2018.gadā
Motokrosa komisija 2018.gada 31.oktobrī saņēmusi iesniegumu no Filipa Kempeļa, kurā
komisijai tiek lūgts izskatīt Fillipa kandidatūru bērnu un jauniešu izlašu vadīšanai Pasaules
Junioru čempionātam Austrālijā un “Coupe de l`Avenur” sacensībām Beļģijā. Komisija tiekas
klātienē ar Filipu Kempeli un izrunā iespējamos sadarbības risinājumus.
Lēmums: Komisija konceptuāli atbalsta F.Kempeļa kandidatūru bērnu un jauniešu
izlašu vadīšanai startiem Pasaules Junioru čempionātā, Eiropas čempionātā un
“Coupe de l`Avenur”. Gala lēmumu par izlases vadītāja apstiprināšanu pieņemt pēc
nolikuma un līguma projekta saņemšanas no F.Kempeļa.
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8. Latvijas čempionāta, Latvijas Amatieru čempionāta, Latvijas Junioru čempionāta,
Latvijas Nacionālā kausa, Open Retro motokrosa gada nolikumu un kalendāra
apstiprināšana
Tiek izskatīti gada nolikumi un kalendārs. A.Abramovs veic nolikumu projekta izstrādi.
Komisija detalizēti diskutē par veiktajām izmaiņām. K.Serģa priekšlikums apstiprināt gada
nolikumus un kalendāru.
Lēmums: Komisija apstiprina 2018.gada Latvijas čempionāta, Latvijas Amatieru
čempionāta, Latvijas Junioru čempionāta, Latvijas Nacionālā kausa, Open Retro
motokrosa gada nolikumus un kalendāru motokrosā.

Sēdi vada: Kristers Serģis
Sēdi protokolē: Kaspars Kuļikovs
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