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Elektro- moto triāla seriāls bērniem 
Nolikums  

1. Mērķis un uzdevumi 
BMA sacensību seriāla “Baltijas MINIKAUSS 2020” (turpmāk tekstā – Sacensības) rīkošanas 
mērķi ir: 

• Popularizēt motosportu, kā iedzīvotājiem pieejamu un videi draudzīgu sporta veidu; 

• Attīstīt bērnu moto kustību Baltijas valstīs ar elektro un iekšdedzes motocikliem; 

• Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem; 

• Attīstīt un pilnveidot sadarbību moto sacensību jomā; 

• Piesaistīt Baltijas valstu čempionātiem triālā jaunus sportistus nākotnē. 
2. Kalendārs  
Sacensības notiek Latvijā, Igaunijā un Somijā šādos datumos un vietās: 

Datums Vieta Posms Organizators 

28.marts Keila, EST 1.posms Panter Motorsport 

13.jūnijs Kirkkonummi, FIN  2.posms MP Taito 

20.jūnijs Sigulda, LV 3.posms STK Minimoto 

18.jūlijs Valgjarve, EST 4.posms MCC Otepaa 

3.oktobris Tetele, LV 5.posms Bērnu un jauniešu triāla skola 

17.oktobris Ozolnieki, LV 6.posms Agarska Triāla klubs 

 
Šis sacensību seriāls ir reģistrēts BMA valstu FMN kalendāros kā C kategorijas sacensības un 
saskaņots Baltijas Motociklistu asociācijas (BMA) Triāla komisijas sēdē 10.02.2020. Sacensības 
norisinās pēc LaMSF Sporta kodeksa, Ētikas kodeksa un Latvijas Triāla noteikumiem ciktāl šis 
nolikums nenosaka citādi. Katram sacensību posmam tiek nozīmēta organizatora valsts 
federācijas (FMNR) licencēta tiesnešu brigāde sadarbībā ar FMNR Triāla komisijām. Katram 
sacensību posmam tiek izstrādāts atsevišķs sacensību nolikums, ko organizators publicē un 
izsūta dalībnieku klubiem mēnesi pirms sacensībām.  
 
3. Dalībnieki un klases 

Klase Vecums Minimālais posmu, apļu skaits 

Mini C Bērni līdz 12 gadiem ar elektro vai iekšdedzes  
motocikliem (līdz 80cc) 

Minimāli 5 posmi, 2 apļi bez 
laika limita 

Mini B Bērni līdz 12 gadiem ar elektro vai iekšdedzes  
motocikliem (līdz 80cc) 

Minimāli 5 posmi, 3 apļi bez 
laika limita 

Mini A Bērni līdz 12 gadiem ar elektro vai iekšdedzes  
motocikliem (līdz 80cc) 

Minimāli 5 posmi, 3 apļi bez 
laika limita 

Dip Dap Bērni ar skrejriteņiem (balanca velosipēdu) 
bez vecuma ierobežojuma 

Minimāli 5 posmi, 2 apļi bez 
laika limita 

* Klases tiek iedalītas pēc meistarības līmeņa – A (grūtākā), B (vidēja), C (vieglākā). 
Maksimālais vecuma limits 12 gadi (tas ir, dzimuši 2008.g., 2020.g. paliek 12 gadi).  
 
4. Licence un dalība maksa 
Licences: Sacensībās drīkst startēt dalībnieki ar FMN nacionālām licencēm. Dalībniekiem, 
kuriem nav gada licences, sacensību vietā tiek noformēta FMNR vienreizējā licence saskaņā ar 
FMNR noteikumiem (maksa 5 EUR).  
Apdrošināšana: Sacensību dalībniekiem jābūt nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisei 
motosportā. Dip Dap klasei licence un apdrošināšana nav nepieciešama. 
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Dalības maksa: Sacensību reģistrācijas maksa 10 EUR vienam sacensību posmam.  
 
5. Vērtēšana un apbalvošana 
Individuālais vērtējums: 

• Sacensībās pēc rezultātiem netiek noteikts individuālais uzvarētājs un vietu 
sadalījums, lai mazinātu sacensību stresa ietekmi uz bērniem. Katrs sacensību 
dalībnieks ir uzvarētājs par ko sacensību apbalvošanā tiek godināts “Par 
piedalīšanos Minikausā” ar organizatora sarūpētām balvām. 

• Jebkurā gadījumā sacensībās notiek rezultātu uzskaite, tas ir, tiek skaitīti soda punkti 
visiem dalībniekiem individuāli pēc Latvijas un Igaunijas Triāla noteikumu principiem. 
Apkopotie rezultāti ar soda punktiem tiek publicēti pie ziņojuma dēļa sacensībās un 
FMN mājas lapās, kas dalībnieku vecākiem, treneriem un klubiem kalpo par atskaites 
punktu jaunā sportista novērtēšanai.  

• Asistentam (vecākiem, trenerim) ir atļauts turēt bērnus aiz aizmugurējā dubļu sarga, 
šādā gadījumā tiek piemēroti maksimālie 5 soda punkti. Kopējo sacensību kontrollaiku 
nosaka galvenais tiesnesis.  

• Dalībnieki, kas sezonas laikā piedalījušies vismaz 4 sacensību posmos, tiek aicināti uz 
sezonas noslēguma apbalvošanas pasākumu, kurā katram dalībniekam tiek pasniegta 
medaļa un diploms “par piedalīšanos Minikausā”. Sezonas kopvērtējumā individuāli 
netiek noteikts uzvarētājs un vietu sadalījums starp braucējiem.  

Klubu vērtējums: 

• Klubi sezonas kopvērtējumā cīnās par punktiem un “Baltijas Minikausa” titulu klubu 
ieskaitē.  
Sezonas kopvērtējumā klubu ieskaitē katra sacensību posma dalībnieks dod ieskaites 
punktus savam klubam pēc sekojoša principa: labākais dalībnieks savā klasē klubam 
dod tik punktus, cik attiecīgajā klasē reģistrētu dalībnieku. Piemēram, ja sacensību 
1.posma “Mini A” klasē reģistrēti 6 dalībnieki, tad pirmā vieta “Mini A” klasē no šī 
posma sezonas kluba kopvērtējumā dod 6 punktus, savukārt sestā vieta iegūst 1 
punktu. 

1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.vieta 5.vieta 6.vieta Utt. 

6 punkti 5 punkti 4 punkti 3 punkti 2 punkti 1 punkti Utt. 

• Uzvar tas klubs, kas sezonas kopvērtējumā savāc visvairāk punktus visu savu sportistu 
individuāli izcīnīto punktu kopsummā (visās klasēs).  

• Uzvarētāja klubs izcīna BMA “Baltijas Minikausa” kluba titulu triālā bērniem un saņem 
ceļojošo kausu. Kā arī pirmo trīs vietu izcīnījušie klubi saņem kausu un diplomu par 
izcīnīto vietu un dalību sezonas kopvērtējumā. Apbalvošana notiek Triāla komisijas 
sezonas svinīgajā pasākumā Igaunijā.   
 

6. Drošība un atbildība 

• Organizators sagatavo vienkāršas trases, ievērojot FMNR drošības prasības. Trases 
pieņem FMNR Triāla komisijas apstiprinātais galvenais tiesnesis Latvijā vai Igaunijas 
tiesnesis Igaunijā; 

• Katram dalībniekam jābūt asistentam, kas atbild par sportistu sacensību laikā un 
obligāti asistē posmos, pretējā gadījumā tiesnesis var neielaist posmā. Asistents 
katram sacensību posmam tiek reģistrēts no rīta sekretariātā, reģistrējot sportistu.  

• Sacensību laikā tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība atbilstoši FMNR 
prasībām;  
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• Apstiprinot bērna dalību sacensībās, vecāki vai to pārstāvji atsakās no jebkādu 
pretenziju izvirzīšanas organizatoriem vai citām pasākumu organizēšanā iesaistītām 
personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un 
necīnās par zaudējuma atgūšanu tiesas ceļā; 

• Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta  
filmēšana un fotografēšana no organizatoru puses, kā arī sacensību rezultātu 
publicēšana. Reģistrējoties pasākumā kā dalībnieks, tā nepilngadīgā vecāki vai 
pārstāvis ar savu parakstu uz veidlapas piekrīt, ka dalībnieks var tikt fotografēts un 
filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās un audiovizuālajos 
ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un organizatora 
vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikācijas rīkos. Visas tiesības uz šādiem 
materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoram vai attiecīgi pilnvarotai trešajai 
personai, šādu materiālu organizators vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var 
izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas 
nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai 
kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam; 

• Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro 
šo nolikumu.  

 
7. Informācija un atbalstītāji 
Aktuālā informācija par sacensībām pieejama tīmekļa vietnēs: 
www.lamsf.lv, www.msport.ee , www.trial.ee, www.minimoto.lv, www.mtskola.lv, 
facebook.com/Minimotoklubs, facebook.com/agarskatrialaklubs PanterMC Facebook lapā 
Sacensību seriālu atbalsta: Keilas, Ozolnieku un Siguldas  pašvaldības.  
  

http://www.lamsf.lv/
http://www.msport.ee/
http://www.trial.ee/
http://www.minimoto.lv/
http://www.mtskola.lv/
http://facebook.com/MinimotoMKSigulda
http://facebook.com/agarska

