
                                                    Latvijas Motosporta federācijas 

Triāla komisijas e-sēdes protokols Nr. 8 

2018.gada 15.jūnijs 

e-sēde (balsojums e-pasta formā) 

 

Sēdes sākums: 15.maijs 01:00 

 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. Izmaiņas 2018.g. LČ triāla noteikumos. Mini grupas sadalīšana divās daļās pēc dalībnieku vecuma. 

 
   Ir saņemts mutisks priekšlikumu no Zigmāra Alkšņa par to, ka vajadzētu Elektro grupas dalībnieku beigu datumu 
pirms Ugāles noteikt nevis pēc gada (2013), bet pēc dzimšanas datuma, respektīvi līdz dienai kad paliek seši gadi. 
   Saņemts Kaspara Kuļikova priekšlikums līdz Ugālei sadalīt pašreizējo Mini grupu divās daļās 5-7, un 8-10 gadi. 
  Tāds bija viņa priekšlikums jau uz Grobiņas sēdi. Grobiņā analizējot 2017.gada rezultātus komisija pieņēma 
pamatotu un pareizu lēmumu. 
   LČ 1.posmam Ugālē elektro grupā pieteikušies daudz dalībnieki. 
 
   Ugāles pieteikumu analīze.  
Pieteikušies 61 dalībnieks, no tiem 40 moto un 21 velo grupās. 
No 40 motociklistiem 6 elektro un 12 mini grupās. Skaitļi ar ko jārēķinās. Izmaiņas grupu sadalījumā veiksim tikai pēc 
kvantitatīvā sastāva analīzes. Tieši tā tas ir arī FIM un FIME triāla komisiju darbā.  
 
   Mini grupā, kuru gribam sadalīt, no 12 dalībniekiem 8 plus vecumā ir tikai Lote Kurpniece (9) Osets, Rūdis Majors 
(8) Clipic, Dāvids Beinerts (8) Beta un Artūrs Noris.  
 
Izvērtējot situāciju. 
   Ja ko mainam, trases būvei noteikumi neko nemaina, visi brauks pa vienām bultām, tikai no divpadsmitnieka 
atdalam vecākos dalībniekus atsevišķā tabulā.  
   Negatīvais,tas ir par vēlu. Noteikumus bija jāmaina laicīgi un visi viņus zināja, mēs tos publicējām jau janvārī.  
Organizatoram Ugālē nevar prasīt sagādāt vēl vienu kausu komplektu. 
   Lēmums neatrisinās sākotnēji izvirzīto jautājumu par to, ka kāds nevarēs pabraukt Mini grupā. To var atrisināt tikai 
atbilstošas vieglas trases būve, kas jau ir sarunāts ar Kristapu Skudru. 
 
2. Ja Mini grupu pēc balsojuma nesadalam divās daļās, Mini un Elektro grupu gadu limita beigu vecumu noteikt pēc 
faktiskā dzimšanas datuma.  
 
 

Lēmums: Nosakot rezultātu sadalam Mini grupu divās daļās 5+ un 8+. Trasē visi brauc pa vienām 

bultām. Apbalvošanai Mini grupās nav jābūt kausiem vai medaļām. Apbalvo pēc organizatora ieskatiem. 

 

Komisijas balsojums : 



 

 

PAR  PRET  

Artūrs Grīnfelds X   

Egils Agarskis X   

Kaspars Vērnieks X   

Kaspars Robežnieks X   

Zigmārs Alksnis X   

Voldemārs Mateuss X   

 

 

Lēmums: Ja Mini grupu pēc balsojuma nesadalam divās daļās, Mini un Elektro grupu gadu limita 

beigu vecumu noteikt pēc faktiskā dzimšanas datuma. 

 

Komisijas balsojums : 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Artūrs Grīnfelds  X  

Egils Agarskis  X  

Kaspars Vērnieks  X  

Kaspars Robežnieks  X  

Zigmārs Alksnis  X  

Voldemārs Mateuss  X  

 

 

Sēdes beigas: 17.jūnijs 9:00 

Sēdes vadītājs: Egils Agarskis 

Sēdes protokolētājs: Egils Agarskis 

 


