
                                                    Latvijas Motosporta federācijas 

Triāla komisijas e-sēdes protokols Nr. 7 

2018.gada 15.maijs 

e-sēde (balsojums e-pasta formā) 

 

Sēdes sākums: 13.maijs 23:00 

 sēdi vada – Egils Agarskis 

 sēdi protokolē – Egils Agarskis 

Sēdē piedalās (ar balsstiesībām): 

Artūrs Grīnfelds + 

Egils Agarskis + 

      Kaspars Vērnieks + 

      Zigmārs Alksnis + 

       Kaspars Robežnieks - 

Voldemārs Mateuss + 

Darba kārtība: 

1. Par 2018.gada sacensību dalībnieku krūšu numuriem. 

2. Izmaiņas tehniskajos noteikumos. 

 

1. Saskaņā ar komisijas sēdes lēmumu Kaspars Robežnieks aktīvi izpētīja variantus krūšu numuru 

izgatavošanai. Patreiz atliek tikai pasūtīt. 

    Bet ir viena lieta. Tā kā gribējām gatavot dažādus izmērus, šobrīd neviens nav pateicis kuriem numuriem 

jābūt ar kādiem izmēriem. Pie patreizējās numuru piešķiršanas kārtības mēs nezinām kā tos sagrupēt. 

   Arī apmaksa nav līdz galam skaidra. Sēdē runājām, ka varētu sadalīt kopsummu uz klubiem, kaut ko 

maksātu sportisti utt. Līdz galam  nekas skaidrs un minētie varianti nebūtu objektīvi. 

   Ir priekšlikums atļaut dalībniekiem startēt arī ar paša izgatavotiem numuriem, kā arī ar numuriem uz 

formas krekliem, stingri ievērojot tehniskajos noteikumos noteiktos izmērus un fonu.  

   Dalībniekam izgatavot savu numuru nav obligāti jo strādās vecā sistēma un tie kam savi numuri nebūs, kā 

arī vienreizējo licenču īpašnieki un viesi saņem iepriekšējo gadu numurus. Rezervē paliks arī EČ mehāniķu 

un sportistu numuri. 

   Līdz ar to ietaupīsim budžeta līdzekļus.  

 

Lēmums: Atļaut sportistam startēt ar paša izgatavotu dalībnieka krūšu numuru, vai izgatavotu formas 

kreklu uz kura ir numurs. Izgatavotajam numuram jāatbilst LČ noteikumos un tehniskajos noteikumos 

noteiktajiem izmēriem un fonam. 

 

Komisijas balsojums : 

 

 

PAR  PRET  

Artūrs Grīnfelds X   

Egils Agarskis X   

Kaspars Vērnieks X   



Kaspars Robežnieks    

Zigmārs Alksnis X   

Voldemārs Mateuss X   

 

 

Lēmums: Jaunus dalībnieku krūšu numurus šai sezonai neizgatavojam, atjaunojam trūkstošos. 

Roberts Prulis veic revīziju, iesniedz sarakstu. 

 

Komisijas balsojums : 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Artūrs Grīnfelds X   

Egils Agarskis X   

Kaspars Vērnieks X   

Kaspars Robežnieks    

Zigmārs Alksnis X   

Voldemārs Mateuss X   

 

2. Tehniskajos noteikumos noteikts, ka krūšu Nr. tiek printēts uz balta laukuma 25x25 cm. Ja numuru printē 

uz formas krekla, šis laukums ir par lielu. Priekšlikums laukumu samazināt līdzīgi kā patreiz ir FIM PČ 

noteikumos uz 20x20 cm. 

 

Lēmums: Dalībniekam jālieto krūšu numurs ar cipariem uz krūtīm un uz muguras, kas izvietots 20x20 

cm baltā laukumā ar minimālo cipara izmēru 120x60 mm un minimālo cipara biezumu 2.cm.. 

 

Komisijas balsojums : 

 

 

PAR  PRET  

Artūrs Grīnfelds X   

Egils Agarskis X   

Kaspars Vērnieks X   

Kaspars Robežnieks    

Zigmārs Alksnis X   

Voldemārs Mateuss X   

 

 

 

Sēdes beigas: 15.maijs 12:00 

Sēdes vadītājs: Egils Agarskis 

Sēdes protokolētājs: Egils Agarskis 


