
  

1 

 

 
 APSTIPRINĀTS                                   APSTIPRINĀTS                                    SASKAŅOTS  
LaMSF Treka komisijas vadītājs       LaMFS  ģenerālsekretāra  p.i.       Daugavpils pašvaldības iestādes “Sporta  

 ___________ V. Ribņikovs        ____________E. Skurbe             “Sporta pārvalde” vadītājs ___________ 

2020.g. ____________     2020.g. _____________             J. Stivriņš 2020.g. ______________ 

      

2020. g. Spīdveja sacensības “Latvijas Atklātais Čempionāts” 

N O L I K U M S 

1. Sacensības notiek atbilstoši FIME Sporta kodeksam, LaMSF Sporta kodeksam, FIME Spīdveja 

noteikumiem un LaMSF Ētikas kodeksam un šī nolikuma prasībām. 

1.1.  Sacensību statuss – Latvijas individuālais čempionāts pieaugušajiem ar paralēlo ieskaiti junioriem. 

  

2. Sacensību laiks, vieta un organizators: 

2.1.  Latvijas atklātais čempionāts notiks 2020. gada 05. jūlijā, Daugavpilī, SK „Lokomotīve” stadionā. 

2.2. Trases licences numurs: FIM licence 1094. 

2.3. Organizators: Biedrība „Speedway Grand Prix of Latvia”, adrese Jelgavas iela 4, Daugavpils, LV-

5404, Tālrunis: 27014127, e-pasts: speedway-loko@inbox.lv sadarbība ar Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” 

 

Nolikums apstiprināts: 

Latvijas Motosporta Federācija (LaMSF),adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga, LV 1009;  

Tālrunis :6 784 58 51, fakss 6784 58 43, e-pasts: moto@lamsf.lv  

 

3. Dalībnieku sastāvs un pieteikumi 

3.1.  Latvijas 2018.g. čempionāts spīdvejā ir atklāts ārvalstu sportistiem (viņi var ņemt dalību dotajās 

sacensībās), atbilstoši FIM kodeksa 071.2 punktam.  

3.2.  Dalībniekiem jāiesniedz organizatoram ne vēlēk kā 10 dienas pirms sacensībām iepriekšējie 

pieteikumi. 

3.3.  Galīgie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā ne vēlāk, kā 2 stundas pirms to sākuma. 

3.4.  Pieaicinātajiem ārvalstu sportistiem jābūt savas FMN izdotās licences un FMN starta atļaujas 

piedalīšanai  spīdveja sacensībās “Latvijas Atklātais Čempionāts”. 

 

4. Sportistu starta numuri 

4.1.  Starta numuri tiek izlozēti sacensību vietā pēc galīgo pieteikumu iesniegšanas. 

4.2.  Sportistus ar krūšu un muguras numuru plāksnēm nodrošina organizators. Dalībniekiem ir tiesības 

izmantot savas numuru plāksnes, saskaņojot to ar Organizatoru. 

4.3.  Sportisti paši nodrošina ķiveru pārvalku komplektus vai to dara viņus pieteikusī organizācija. 

4.4.  Treka rezerves sportistus ar rokas lentēm nodrošina organizators. 

 

5.  Sacensību norise 

5.1. Parāde   16.00. 

5.3. Pirmais  brauciens  16.15. 

 

6. Apgāde 

6.1. Biedrība “Speedway Grand Prix of Latvia” sedz izdevumus, kas saistīti ar stadiona īri, tiesniešu, 

medicīniskā personāla un palīgdienestu darbību. 

6.2. Biedrība “Speedway Grand Prix of Latvia” nodrošina dalībniekus ar speciālo degvielu. 
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6.3. Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās (komandējuma izdevumi u.c.) sedz 

dalībnieki. 

 

7. Protesti 

7.1. Protesti pret sportistiem vai motocikliem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā pirms oficiālo treniņu 

sākuma, pievienojot drošības naudu EUR 70.00,- apmērā. 

7.2. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 30 min. pēc rezultātu 

oficiālās paziņošanas, pievienojot drošības naudu EUR 70.00,- apmērā. 

7.3.  Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek Treka 

komisijai 

7.4. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protestētājs papildus iemaksā EUR 70.00. 

Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem sportists 

pret, kura motociklu tika iesniegts protests. 

 

8. Apbalvošana 

8.1. I vietas ieguvējs izcīna Latvijas Čempiona nosaukumu un zelta medaļu. II un III vietu ieguvēji 

izcīna attiecīgi sudraba un bronzas medaļas. 

8.2.  I;II;III vietas ieguvēji tiek noteikts saskaņā ar punktu summu pēc 20. brauciena. 

8.3. Vienādas punktu summas gadījumā čempions un godalgotie tiek noteikti pēc papildus brauciena. 

8.4. Apbalvošana notiks divās nominācijās: 

 Pieaugušo vidū; 

 Junioru vidū – līdz 21 gada vecumam; 

 

9. Oficiālās personas 

9.1. Sacensību galvenais tiesnesis –  Jevgenijs Lastovka . 

9.2. Sacensību komisārs – Nikita Aleksejevs (FIM kategorijas licence). 

9.3. Galveno tiesnešu kolēģiju apstiprina LaMSF Treka komisija. 

 

10. Īpašie nosacījumi 

10.1. Katram dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās, dalībnieks 

pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli; 

10.2.  Piesakoties šīm sacensībām, jūs piekrītat un apņematies ievērot visus normatīvos aktus, nolikumus 

vai cita veida dokumentus, kas uz jums attiecas; 

10.3. Sacensības tiks fotografētas un filmētas, iegūtais materiāls tiks izmantots sacensību organizatoru 

vajadzībām un publicitātes nodrošināšanai. 

 

11. Kontaktinformācija 

Valērijs Šidlovskis (Biedrība “Speedway Grand Prix of Latvia”) +371 29561039 
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Pielikums Nr. 1    

 

 

 

 

2019. g. Spīdveja sacensības “Latvijas Atklātais Čempionāts” 

NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

 

Daugavpils          2019. gada 09. augustā 

 

 

 

1. Klubs nodrošina Latvijas sportistus  ar 3 riepām. 

 

Klubs apņemas apmaksāt „Latvijas Atklātā Čempionāta” dalībniekiem: 

 

2. Kluba SC “Lokomotiv Daugavpils” braucējiem   1 punkts – 20.00 EUR. 

3. Dalībniekiem no Latvijas,  kuri izmanto savu tehniku 1 punkts – 50.00 EUR 

4. Timo Lahti  fiksētais maksājums – 1350.00 EUR. 

5. Dalībnieki no Ukrainas  - 300 EUR transporta izdevumi un 1 punkts – 50.00 EUR 

6. Dalībnieki no Polijas – 500 EUR transporta izdevumi un 1 punkts – 100.00 EUR 

 

 

 

 

 

 

Biedrības “Speedway Grand Prix  of  Latvia”       

Valdes priekšsēdētājs                                                                      V. Šidlovskis                                                    
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