
                                                    Latvijas Motosporta federācijas 

Triāla komisijas sēdes protokols Nr. 23 

2020.gada 29.jūnijs 

Jelgava, Aviācijas 9 

Sēdes sākums: 29.jūnijs 15:00 

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. Iepriekšējo Triāla komisijas sēžu Nr. 20, 21, 22  protokolu apstiprināšana. 

2. Informācija par situāciju FIME komisijā un Eiropā. 

3. Triāla sacensību kalendārs. 

4. K.Kuļikova priekšlikums par Siguldas sacensību darba kārtību. 

5. Tiesnešu jautājumi un problēmas. Tiesnešu seminārs. 

6. Starta Nr. izsniegšanas kārtība. 

1.Jautājums.  Iepriekšējo Triāla komisijas sēžu Nr. 20, 21, 22  protokolu apstiprināšana. 

   Komisijas balsojums : 

 

 

PAR    

Artūrs Grīnfelds +   

Egils Agarskis +   

Kaspars Vērnieks +   

Zigmārs Alksnis +   

Voldemārs Mateuss    

Kaspars Robežnieks    

 

Lēmums: Apstiprināt protokolus Nr. 20,21,22. 

 

2.Jautājums. 

Komisijas vadītājs iepazīstina ar situāciju FIME komisijā, pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz EČ, licencēm, par 
gaidāmajām FIME komisijas sēdēm 6.jūlijā un 24.oktobrī. 
Par situāciju FIM, un Polijas čempionāta norisi, kas startēja pagājušajā nedēļas nogalē.  
 
Informācija pieņemta zināšanai.  



3.jautājums. 

Balsošanai izvirzīta pēdējā sacensību organizatoru izvirzītā Triāla sacensību kalendāra versija.  

 

Komisijas balsojums : 

 

 

PAR    

Artūrs Grīnfelds +   

Egils Agarskis +   

Kaspars Vērnieks +   

Zigmārs Alksnis +   

Voldemārs Mateuss    

Kaspars Robežnieks    

Lēmums: Apstiprināt 2020 gada sacensību kalendāru (pielikumā). 

 

4.Jautājums. 

Kaspars Kuļikovs izvirza apspriešanai dažādus variantus Siguldas LČ posma dienas kārtībai. Problēma apvienot mini 
un lielo grupu startu, lai klubi, kur vecāki startē paši un arī asistē bērniem, pēc iespējas labāk varētu apvienot šīs 
lietas. 
Pieslēdzot Kasparu sēdei caur mobilajiem sakariem, izdiskutējam tēmu un kopīgi izdiskutējam cerams labāko 
variantu starta kārtībai. 
 
Informācija pieņemta zināšanai ar ieteikumu iestrādāt izrunāto sacensību nolikumā.  

 

5.jautājums. 

Tiesnešu jautājumi un problēmas. Tiesnešu seminārs. 
Uzaicinātais A kategorijas tiesnesis Roberts Prulis nevarēja ierasties, un jautājumu izskatam bez viņa. 
Priekšlikums līdz pirmajam LČ posmam noorganizēt tiesnešu semināru ar praktiskajām nodarbībām. Praktiskās un 
teorētiskās nodarbības iespējams apvienot vienā norises vietā “Priežkalnos”vai “Pāksteros”. 
Izvirzīt Robertu Pruli par semināra vadītāju un lūgt viņu to noorganizēt. 
Tiesnešiem, kuri šogad pirks licences noteikt to darbības termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim. 
Izvirzīts balsojums par visiem priekšlikumiem kopumā. 

 

Komisijas balsojums : 

 

 

PAR    

Artūrs Grīnfelds +   

Egils Agarskis +   

Kaspars Vērnieks +   

Zigmārs Alksnis +   

Voldemārs Mateuss    

Kaspars Robežnieks    

 

Lēmums: 



 Izvirzīt Robertu Pruli par tiesnešu semināra vadītāju un lūgt viņu to noorganizēt līdz 20.jūlijam. 

Tiesnešiem, kuri šogad pirks licences, noteikt to darbības termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim. 

Komisijas vadītājam noskaidrot par iespējām semināra finansēšanai no LaMSF tiesnešu kolēģijas 

budžeta. 

Komisijas vadītājam veikt pārrunas ar R.Pruli par veco starta Nr. uzturēšanu un iespēju nepieciešamības 

gadījumā saņemt atbalstu no katra posma organizatora. Tāpat veikt pārrunas par Laika kontroles 

sistēmas uzticēšanu R.Prulim. 

 

6.jautājums. 

Starta Nr. izsniegšanas kārtība. 

Jau sēdē Nr.14, esam pieņēmuši lēmumu par ikgadējo starta Nr. izsniegšanas kārtību, tā ir ierakstīta 

noteikumos, un tā ir sekojoša : “Dalībnieka starta Nr. no 1-10 piešķir, pēc pagājušā gada rangu tabulas 

bez maksas. Tālāk numuru automātiski piešķir sistēma pēc kārtas pērkot licenci (bez maksas). 

Dalībnieks var izvēlēties jebkuru Nr. kas ir brīvs pērkot licenci no 11-999, par to samaksājot 10 EUR, 

Šajā gadījumā izejot ārpus pirmā 50-mitnieka, dalībnieks Nr. izgatavo pats. “ 

 
Papildinam šo tekstu :  “ iepriekšējā gada par maksu iegādātie nr. sportistam rezervējami iegādei par maksu līdz šī 

gada(2020)  LČ 1 posmam Siguldā 25.jūlijā. Pēc tam nr. var tikt piešķirts jebkuram sportistam. Nr. iegādes kārtība 

paliek tāda pati kā iepriekš.” 

 

 

Komisijas balsojums : 

 

 

PAR    

Artūrs Grīnfelds +   

Egils Agarskis +   

Kaspars Vērnieks +   

Zigmārs Alksnis +   

Voldemārs Mateuss    

Kaspars Robežnieks    

 

Lēmums: 
 Iepriekšējā gada par maksu iegādātie starta nr. sportistam rezervējami iegādei par maksu līdz šī 

gada(2020)  LČ 1 posmam Siguldā 25.jūlijā. Pēc tam nr. var tikt piešķirts jebkuram sportistam. Nr. 

iegādes kārtība paliek tāda pati kā iepriekš.” 

 

 

 

 

 

 

Sēdes beigas: 29.jūnijs 17:30 

 

Sēdes vadītājs: Egils Agarskis 

Sēdes protokolētājs: Egils Agarskis 

 



 


