
                                    Latvijas Motosporta federācijas 

Triāla komisijas sēdes protokola Nr. 23 

IZRAKSTS 

2020.gada 29.jūnijs 

Darba kārtība. 

……………………………… 
5.Tiesnešu jautājumi un problēmas. Tiesnešu seminārs. 
6. Starta Nr. izsniegšanas kārtība. 
………. 
 

5.jautājums. 

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

 

Komisijas balsojums : 

 

 

PAR    

Artūrs Grīnfelds +   

Egils Agarskis +   

Kaspars Vērnieks +   

Zigmārs Alksnis +   

Voldemārs Mateuss    

Kaspars Robežnieks    

 

Lēmums: 
 ………………………. 

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

31.decembrim. 

Komisijas vadītājam noskaidrot par iespējām tiesnešu semināra finansēšanai no 

LaMSF tiesnešu kolēģijas budžeta. 

…………….. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                    Latvijas Motosporta federācijas 

                              Triāla komisijas e-sēdes protokols Nr. 22 

IZRAKSTS 

2020.gada 29.maijs 

  

Darba kārtība. 

……………………. 

2.Par FIM un A kategorijas licencēm. 

…………………………… 

2.Jautājums. 
Tā kā šobrīd nevar atjaunot FIM tiesnešu licences, ir priekšlikums FIM licenču turētājiem 
izsniegt Latvijas A kategorijas tiesnešu licences. 

 

Komisijas balsojums : 

 

 

PAR    

Artūrs Grīnfelds +   

Egils Agarskis +   

Kaspars Vērnieks +   

Zigmārs Alksnis +   

Voldemārs Mateuss    

Kaspars Robežnieks    

 

Lēmums: Ar komisijas lēmumu, tiesnešiem,  kuriem jāatjauno FIM triāla 

tiesnešu licences, izsniegt LaMSF A kategorijas triāla tiesnešu licences. 
 

 

Sēdes beigas: 29.maijs 12:00 

 

Sēdes vadītājs: Egils Agarskis 

Sēdes protokolētājs: Egils Agarskis 

 
 


