Latvijas Motosporta federācijas
Motokrosa komisijas sēdes
Protokola IZRAKSTS Nr.12
16.05.2018.
Sēdē piedalās:
Ar balsstiesībām: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs
Bez balsstiesībām: Mārtiņš Lazdovskis, Kaspars Kuļikovs, Raivis Ogorodovs
LaMSF motokrosa komisijas sēdes dienas kārtība.
2. Nacionālā Kausa nolikumu izmaiņas
Komisija izvērtē aizvadīto pirmo sacensību posmu Pilsblīdenē un diskutē par iespējamiem
precizējumiem Nacionālā kausa koncepta maiņai attiecībā uz grupu sadalīšanu braucienos pēc
uzrādītā rezultāta kvalifikācijā. Nolikumā tiek veiktas korekcijas.
Lēmumi:
1) Apstiprināt grozījumus MX Nacionālā kausa nolikuma 1.3., 2.2., 2.3., 2.4., 5.3., 5.5.,
6.6.10., 8.1., 8.2.punktos, paredzot tos šādās jaunās redakcijās:
“1.3. MXNC 2018. gada sezonā notiek 6 posmos, no kuriem visi notiek Latvijas Republikas
teritorijā. Atbilstoši šim Nolikumam MXNC čempiona tituls 2018. gadā tiek izcīnīts šādās
motokrosa disciplīnās jeb klasēs: MX50Jaunākie; MX50Vecākie; MX65Jaunākie;
MX65Vecākie; MX85Jaunākie; MX85Vecākie; MINI MX un atkarībā no sportistu skaita
izveidotajās klasēs jeb grupās MX A, MX B, MX C, MX D, MX E, MX F utml. Ja MINI MX klasē
nav reģistrējies pietiekošs dalībnieku skaits un līdz pirmajam sacensību posmam nav
iegādāts pietiekošs skaits licenču (vismaz 12), tad atsevišķs čempiona tituls un atsevišķi
braucieni šajā klasē MXNC ietvaros 2018.gadā netiek organizēts.”
“2.2. Visi sportisti MXNC sacensībās startē kādā no sacensību disciplīnām jeb klasēm:
MX50Jaunākie; MX50Vecākie; MX65Jaunākie; MX65Vecākie; MX85Jaunākie; MX85Vecākie un
MINI MX. Sportisti atkarībā no dalībnieku skaita sacensību disciplīnās jeb grupās MX A, MX
B, MX C, MX D utml., sacensību dienā tiek iekļauti ievērojot Kvalifikācijas treniņa rezultātus
sk. Nolikuma 5.5.p.”
“2.3. Nolūkā veicināt sportistu profesionālo izaugsmi un savstarpējo konkurenci LamsF
Motokrosa Komisija 2018. gada sezonai apstiprina arī sportistu Rangu tabulu, kura pievienota
šim Nolikumam kā Pielikums Nr. 2 (turpmāk –Rangu tabula). Rangu tabula tiek atjaunota pēc
nepieciešamības, ja tiek iesniegti attiecīgi sportistu, klubu vadītāju vai Motokrosa komisijas
locekļu, LaMSF prezidija locekļu, ģenerālsekretāra vai prezidenta iesniegumi.”
“2.4. Sākotnēji konkrēto sportistu Rangu tabulā iekļauj ņemot vērā sportista iepriekšējās
sezonās vai sezonas laikā uzrādītos rezultātus jebkura līmeņa un formāta sacensībās
motokrosā, kurās viņš ir startējis.”
“5.3. Visi sportisti sacensību braucieniem kvalificējas kvalifikācijas treniņos. Sacensību
disciplīnām jeb klasēm MX50Jaunākie; MX50Vecākie; MX65Jaunākie; MX65Vecākie;
MX85Jaunākie; MX85Vecākie kvalifikācijas treniņa ilgums MXNC posmos ir 10 minūtes.
Atkarībā no sportistu skaita izveidotajām sacensību klasēm MX A, MX B, MX C, MX D, MX E,
MX F utml., kvalifikācijas treniņa ilgums MXNC posmos ir 20 minūtes.”
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“5.5. Visi tie sportisti, kuri pieteikušies startēt klasēs jeb grupās MX A, MX B, MX C, MX D, MX
E, MX F utml., tikai pēc Kvalifikācijas treniņa un tur uzrādītā rezultāta tiek iekļauti konkrētās
grupas sadalījumā startam sacensību braucieniem konkrētajā MXNC posmā. Uz Kvalifikācijas
treniņu šie sportisti dodas atbilstoši Rangu tabulai vai izlozes kārtībai, kura var tikt izvesta
vienlaicīgi ar sportista reģistrēšanos sacensībām. Ja gadījumā izloze netiek īstenota, tad tie
sportisti, kuri nav iekļauti Rangu tabulā kvalifikācijas treniņu atkarībā no sportistu skaita
aizvada kopā ar lēnākajiem Rangu tabulas grupas sportistiem, vai arī tiem tiek izveidota jauna
grupa par ko paziņo sacensību galvenais tiesnesis. Kvalifikācijas treniņā tiek ievērots
princips, ka pirmā startē grupa ar lēnākajiem sportistiem un noslēdzas ar grupu kurā startē
ātrākie sportisti. Ja notiek izloze, tad sportisti kvalifikācijas treniņā startē grupās atbilstoši
izlozes rezultātiem. Pēc kvalifikācijas treniņa visi sportisti sacensību braucieniem atkarībā no
sportistu skaita tiek no jauna sadalīti attiecīgi grupās MX A, MX B, MX C, MX D, MX E, MX F
utml.
Grupas sadalījumu ietekmē un nosaka tikai un vienīgi sportista uzrādītais laiks
kvalifikācijas treniņā, jo augstāks sportista rezultāts, jo augstākā grupā sportists startēs
sacensību braucienos. Ņemot vērā sportistu skaitu un sportista uzrādīto rezultātu grupu
sadalījums sacensību braucieniem tiek veikts saskaņā ar zemāk tabulā norādīto kārtību:
līdz 70
braucējiem

71- 110
braucējiem

111- 150
braucējiem

151- 190
braucējiem

191-230
braucējiem

1. MXA

½ ātrāko

1-30 ātrākie

1-30 ātrākie

1-30 ātrākie

1-30 ātrākie

2. MXB

pārējie
palikušie

½ no
nākamajiem
ātrākajiem(+1)

31-70 nākamie
ātrākie

31-70 nākamie
ātrākie

31-70
nākamie
ātrākie

pārējie
palikušie

½ no
atlikušajiem
ātrākajiem (+1)

71-110
nākamie
ātrākie

71-110
nākamie
ātrākie

pārējie
patlikušie

½ no
atlikušajiem
ātrākajiem
(+1)

111-150
nākamie
ātrākie

pārējie
palikušie

½ no
atlikušajiem
ātrākajiem
(+1)

Starta
grupas

3. MX C

4. MX D

5. MX E

6. MX F

pārējie
palikušie

“6.6.10. Ja ņemot vērā pieteikušos dalībnieku skaitu MXNC posma sacensībās nepieciešams
izveidot papildus grupas MX E, MX F utml., tad punktus sportisti šajās grupās par izcīnīto
vietu saņem ievērojot tādu pašu principu kā augstāk norādītajos šī Nolikuma punktos 6.6.2 6.6.9.”
“8.1. MXNC sezonas kopvērtējumā klašu MX50Jaunākie; MX50Vecākie; MX65Jaunākie;
MX65Vecākie; MX85Jaunākie; MX85Vecākie; MINI MX pirmo triju vietu ieguvēji tiek apbalvoti
sezonas noslēguma pasākumā ar kausiem un diplomiem. MXNC sezonas lielajā kopvērtējumā
visu posmu rezultāti, atkarībā no sportistu skaita konkrētajā posmā izveidotajās klasēs jeb
grupās startējušo sportistu skaita, tiek summēti, neatkarīgi no tā kādā grupā MX A, MX B,
MX C, MX D, MX E, MX F utml., konkrētais sportists ir startējis, ieguvis attiecīgu vietu un
punktus. Pirmo divpadsmit vietu ieguvēji tiek apbalvoti sezonas noslēguma pasākumā. Pirmo
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triju vietu ieguvēji ar kausiem un diplomiem, 4.-12. vietu ieguvēji ar diplomiem un/vai piemiņas
medaļām.”
“8.2. Katra posma pirmo trīs vietu ieguvēji klasēs MX50Jaunākie; MX50Vecākie;
MX65Jaunākie; MX65Vecākie; MX85Jaunākie; MX85Vecākie tiek apbalvoti ar piemiņas
medaļām. Katra posma pirmo trīs vietu ieguvēji atkarībā no sportistu skaita izveidotajās
klasēs jeb grupās MX A, MX B, MX C, MX D, MX E, MX F utml, tiek apbalvoti ar piemiņas
kausiem un šampanieti. Katra kausa minimālo augstumu nosaka savstarpējā līguma
pielikumā, kurš noslēgts starp sacensību organizatoru un LaMSF.”
2) Apstiprināt grozījumus Latvijas klubu čempionātu un kausu motokrosā apvienotajā
nolikuma 8.1. un 8.5.punktos, paredzot tos šādās jaunās redakcijās:
“8.1. MXNC Klubu vērtējumā ieskaiti katrā posmā dod sportisti, kuri startē kādā no sekojošām
MXNC sacensību disciplīnām jeb klasēm: MX A, MX B, MX C, MX D un citām klasēm un
grupām, kuras izveidotas atkarībā no sportistu skaita konkrētajā posmā. Minimālais kopā
startējošo sportistu skaits vienā sacensību braucienā, lai tā rezultātu iekļautu MXNC Klubu
posma kopvērtējumā ir 7.”
“8.5. MXNC posma Klubu vērtējumā tiek ņemtas Klubu pārstāvošo sportistu ieskaites kādā no
sacensību disciplīnām jeb klasēm MX A, MX B, MX C, MX D un citām klasēm jeb grupām, kuras
izveidotas atkarībā no konkrētajā posmā reģistrēto sportistu skaita.”
Pilna versija nolikumam ar grozījumiem pieejama LaMSF mājas lapā https://www.lamsf.lv/wpcontent/uploads/2018/05/MXNC_nolikums-2018_FINAL.pdf
PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs
Sēdi vada: Kristers Serģis
Sēdi protokolē: Kaspars Kuļikovs
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