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LaMSF motokrosa komisijas sēdes dienas kārtība.
Nacionālā Kausa nolikumu izmaiņas
Nolikumā veikt tehniskos grozījums, lai varētu veikt juridiski korektu punktu uzskaiti gada
kopvērtējumos, tai skaitā sportistiem, kuri nav ieradušies uz kādu no posmiem. Šīs papildus
korekcijas neietekmē līdzšinējās izcīnītās vietas posmos ne sportistiem, ne klubiem.
Lēmumi:
1) Apstiprināt grozījumus MX Nacionālā kausa nolikuma 6.6.2., 6.6.3., 6.6.4., 6.7.
un 6.8. punktos, paredzot tos šādās jaunās redakcijās:
“6.6.2. Katrā braucienā ātrākās sportistu grupas MX A uzvarētājam piešķir
maksimālo punktu skaitu tieši tādā apmērā, cik sacensībām kopā reģistrēti un
braucienos finišējuši sportisti, savukārt lēnākās grupas pēdējās vietas sportistam
piešķir vienu punktu. Cik liels reģistrēto un finišējušo sportistu skaits sacensību
klasēs jeb grupās, MX A, MX B, MX D, MX C, MX E, MX F utml., tik punktus izcīna
ātrākās grupas pirmo vietu izcīnijušais sportists. Piemēram, ja minētajās klasēs jeb
grupās sacensībām kopā reģistrējušies un braucienos finišējuši 169 sportisti, tad
ātrāko sportistu grupas uzvarētājs katrā braucienā izcīna 169 punktus, savukārt
lēnākās grupas pēdējo vietu izcīnījušais sportists saņem 1 punktu katrā braucienā.
6.6.3. Punktu noteikšanā tiek noteikts algoritms, ka aiz uzvarētāja katrs nākamais
sportists ātrāko sportistu grupā saņem par vienu punktu mazāk.
6.6.4. Visu pārējo sacensību grupu uzvarētāji saņem par vienu punktu mazāk, nekā
izcīnījis iepriekšējās (augstākās) grupas pēdējās vietas sportists. Piemēram, ja
sacensību klases jeb MX A grupas pēdējās vietas sportists izcīnījis 150 punktus, tad
nākamās sacensību klases jeb grupas MX B braucienu uzvarētājs izcīnīs 149 punktus.
Attiecīgi katru nākamo vietu izcīnījušais sportists šajā grupā saņems par vienu
punktu mazāk. Šāds algoritms tiek piemērots, lai noteiktu sportistu izcīnītos punktus
katrā braucienā, katrā grupā un dienas kopvērtējumā gan grupās posmā, gan sezonas
kopvērtējumā visu posmu summā.
6.7. MXNC posma kopvērtējuma rezultātus nosaka, ņemot vērā divu braucienu
rezultātā izcīnīto punktu summu. Augstāku vietu kopvērtējumā ieņem sportists ar
vislielāko punktu summu. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem tas
sportists, kurš ir ieņēmis augstāku vietu sacensību otrajā braucienā.
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6.8. MXNC kopvērtējuma rezultātus nosaka, ņemot vērā sportista visos MXNC
posmos izcīnīto kopējo punktu summu. Augstāku vietu kopvērtējumā ieņem sportists
ar vislielāko punktu summu. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā
sportista uzvarēto posmu skaits, ja tas vienāds, tad posma 2.vietu skaits, ja tas
vienāds, tad posma 3.vietu skaits, un tā tālāk, līdz tiek noteikts labākais. 2.vietu
skaits, ja tas vienāds, tad posma 3.vietu skaits, un tā tālāk, līdz tiek noteikts labākais.
Sezonas kopvērtējumā sportistam visu posmu punktu summa tiek attiecināta uz to
sportistu grupu, kurā konkrētais sportists sezonas gaitā izcīnījis visvairāk punktu.”
2) Apstiprināt grozījumus Latvijas klubu čempionātu un kausu motokrosā
apvienotajā nolikuma 8.9.punktā, paredzot to šādā jaunā redakcijā:
“8.9. Katrā MXNC posmā tiek noteikta katra Kluba izcīnītā vieta MXNC Klubu ieskaitē,
ievērojot principu, ka augstāko vietu izcīna Klubs ar lielāko punktu summu, katru
nākāmo vietu izcīna Klubs ar mazāku punktu skaitu un tā līdz Klubam ar pašu
mazāko punktu summu.”
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