
       

 

 

                       

 

 

“MPK SUPERCROSS”  

motokrosā nolikums 

 

2020. gada 5. jūlijs, Kandava 
 

1. “MPK Supercross” sacensības motokrosā: 

1.1. Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem 

noteikumiem, Ētikas kodeksam un šā nolikuma prasībām. 

1.2. Sacensības ir atklātās (t.i., citu valstu nacionālo federāciju (FMN) sportisti drīkst piedalīties sacensībās ar 

FIM Eiropa/ UEM vai FIM licencēm un ar savas FMN atļauju, bet sportisti no BMA ar savas FMN motokrosa 

licenci) B kategorijas sacensības.  

 

2. Sacensību norises datums, vieta un klases: 

2.1. Sacensību norises datums – 2020. gada 5. jūlijs. 

2.2. Sacensību trase un vieta – „Motoparks Kandava”, garums 1500 m, min.pl.- 6m, starta vietas - 40gb., 

Kandava, Trases licence Nr. 3776 

2.3. Klases, Motocikli, Dalībnieki:  

 

Klase  Motocikli  Dalībnieki  

MX 85  Solo Motocikli no 60cm3 līdz 85cm3 2-taktu un 75cm3 - 150cm3 4– 

taktu dzinējiem (riteņi 19’’-16’’, 17”-14”)  

Sportisti no 11 gadiem 

līdz 15  

MX 

Jaunieši 
Solo Motocikli no 85cm3 līdz 125cm3 2-taktu un 150cm3 - 250cm3 

4– taktu dzinējiem (riteņi 21’’-19’’, 19”-16”)  

Sportisti no 13 gadiem 

līdz 17  

MX30+ MX1, MX2 vai MX3 

Atbilstoši Latvijas 

Amatieru čempionāta 

nolikumam 

Veterāni MX1, MX2 vai MX3 

Sportisti no 40 līdz 55 

gadiem, ir sasnieguši 40 

gadu vecumu.  

MX2 
Solo Motocikli no 175cm3 - 250cm3 4– taktu dzinējiem un 100cm3 

līdz 250cm3 2-taktu (riteņi 21’’-19/18’’)  
Sportisti no 14 gadiem 

MX1 
Solo Motocikli no 290cm3 - 650cm3 4– taktu dzinējiem un 180cm3 

līdz 500cm3 2-taktu (riteņi 21’’-19/18’’) 
Sportisti no 15 gadiem 

 

3. Organizators: 

Biedrība "Motoparks Kandava" (reģ. Nr. 40008161540), Juči, Kandavas pag., Kandavas nov., 

LV-3120, Rolands Bārenis, +371 29443452, e-pasts: mxparks@inbox.lv 

  

Nolikums saskaņots Latvijas Motosporta federācijā (LaMSF) 

Adrese: Dzērbenes 27, Rīga, LV – 1006, tālr.20500719/ fakss 6784 58 43, e-pasts: moto@lamsf.lv 

 

 

mailto:mxparks@inbox.lv
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4. Oficiālās personas: 

 

Nr. 

p/k 

Amats Vārds, uzvārds Licences 

1. Sacensību galvenais tiesnesis/atbildīgais 

sporta darbinieks 

Renārs Gudrais        (mob. 

tel. – 26411304) 

LaMSF A 

2. Sacensību direktors/organizators  Fīlips Kempelis - 

3. Sacensību galvenā sekretāre TBA TBA 

4. Sacensību galvenais hronometrists TBA TBA 

 

5. Drošības noteikumi:        

5.1. Sportistu un skatītāju drošība atbilst LaMSF Motokrosa noteikumu prasībām. 

5.2. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savas drošības un vides aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. 

5.3. Force majeure gadījumā drošības nolūkos trase un/ vai braucienu laiki var tikt saīsināti vai mainīti saskaņā 

ar sacensību žūrijas lēmumu. 

 

6. “MPK SUPERCROSS” sacensību norise: 

6.1. Klases – saskaņā ar šī nolikuma dienas kārtību. 

6.2. Reģistrācija, kvalifikācijas treniņi un 3 braucieni katrā motociklu klasē  - saskaņā ar dienas kārtību. 

6.3. Bez reģistrēšanās un transponderu saņemšanas, sportisti treniņiem netiek pielaisti. 

6.4. Dalībnieku sanāksme pie starta barjeras – saskaņā ar dienas kārtību. 

6.5. Sacensībām kvalificējas labākie 40 sportisti pēc kvalifikācijas treniņu uzrādītajiem laikiem 

neatkarīgi no klases. 

6.6. 10 min. pirms katra starta motocikliem jābūt pirms starta zonā. 

6.7. Iepazīšanas aplis – saskaņā ar dienas kārtību. 

6.8.  Braucienu ilgumi – saskaņā ar dienas kārtību. 

Klases: 1. brauciens 2. brauciens 3. brauciens 

MX85 15 min. + 2 apļi 10 min. + 2 apļi 15 min.+ 2 apļi 

MX30+/ Veterāni 15 min. + 2 apļi 7 min. + 2 apļi 15 min.+ 2 apļi 

MX Jaunieši/ MX2 17 min. + 2 apļi 10 min. + 2 apļi 17 min.+ 2 apļi 

MX1 17 min. + 2 apļi 10 min. + 2 apļi 17 min.+ 2 apļi 

 

6.9. Dalībnieki novieto motociklus slēgtajā parkā protestu gadījumā vai pēc tiesnešu norādes. 

 

7. Vērtēšana: 

7.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists finišējis kontrollaikā, bija kontaktā 

ar motociklu un ir veicis 75% - pārējās klasēs no attiecīgās klases līdera nobrauktās distances. 

7.2. Ja sportists nav finišējis kontrollaikā: 

7.2.1. bet ir veicis 75% - pārējās klasēs no attiecīgās klases līdera nobrauktās distances, viņa rezultāts 

tiek noteikts saskaņā ar nobrauktiem apļiem.  

7.2.2. ja sportists nav veicis 75% - pārējās klasēs no attiecīgās klases līdera nobrauktās distances tad 

sportists izcīna vietu braucienā, bet ieskaites punktus negūst. 

7.2.3. Vienāda apļu skaita gadījumā tiek ņemta vērā sportista vieta pēdējā nobrauktajā aplī. 

7.3. Klases, kurām ir kopēji braucieni, tiek vērtēti sekojoši: 

 

Tiek vērtēti atsevišķi 

MX30+ un Veterāni 

MX Jaunieši un MX2 

7.4. Katrā braucienā sportisti gūst punktus atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu: 
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MX1 un MX2/ MX Jaunieši klašu braucienos: 

 

Vieta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Punkti 35 32 30 28 26 25 24 23 22 21 

           

Vieta 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Punkti 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 

MX85, MX30+ un Veterāni klašu braucienos: 

  

Vieta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Punkti 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 

           

Vieta 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Punkti 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

7.5. Kopvērtējumā tiek apbalvoti pirmo 4 vietu ieguvēji katrā klasē. 

7.6. Sacensību rezultātus nosaka pēc trīs braucienu punktu summas un vienādas punktu summas gadījumā tiek 

ņemts vērā trešā brauciena rezultāts. 

 

8. Komandas: 

“MPK SUPERCROSS” ietvaros, norisinās arī komandu vērtējums. 

 

- Komandas pieteikumi tiek iesniegti sacensību dienā sekretariātā,brīvā formā 

- Komandas sastāvs sacensību dienā drīkst tikt mainīts ievērojot visus zemāk minētos punktus;  

- Ieskaiti komandām var dot sportisti ar LaMSF vai citu valstu izdotām gada licencēm MX85, MX125, MX 

Juniori, MX2, MX1, MX30+ un Veterāni klasēs 

- Sportists ieskaiti var dot tikai vienā klasē 

- Klasēm, kurām notiek kopēji braucieni, sportists ieskaiti komandai dod no braucienā izcīnītās vietas  

- Komanda nedrīkst pieteikt vairāk par 2 ārzemju sportistiem. Sportistam, kurš nav Latvijas pilsonis, 

ārzemnieka status nosaka sportista FMN derīga licence. 

- Konkrētā sportista piederību Klubam nosaka LaMSF izdotā licence; 

- Sportisti ar savu LaMSF klubu atļauju ir tiesīgi startēt citas komandas sastāvā. 

- Komandas rezultātu veido 4 labāko sportistu individuālā punktu summa 

- Vienā klasē komandai ieskaiti nevar dot vairāk par 2 sportistiem.  

- Augstāku vietu ieņem komanda ar 4 ieskaitēm, tad dilstošā secībā  

- Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā augstākā vieta MX1 klases kopvērtējumā, tālāk MX2, 

MX85, MX Jaunieši, MX30+ un Veterāni 

8. Protesti: 

8.1. Jebkuram sportistam ir tiesības iesniegt protestu par sacensību rezultātiem. Tam jābūt noformētam 

rakstiskā formā, pašrocīgi parakstītam un ne vēlāk kā 20 minūtes pēc rezultātu oficiālās paziņošanas 

iesniegtam un reģistrētam sacensību sekretariātā. Par protestu par sacensību rezultātiem drošības nauda 

nauda jāiemaksā EUR 50 apmērā.  
8.2. Citi protesti par Nolikuma vai citu normatīvo dokumentu pārkāpumiem jāiesniedz uzrādot konkrētu 

pārkāpuma punktu, ne vēlāk kā 20 minūtes pēc konkrētas klases brauciena beigām (brauciena beigas skaitās 
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no tā momenta, kad ir finišējis pirmais sportists). Protestam jāpievieno drošības nauda EUR 100,00 apmērā. 

Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek sacensību 

organizatoram. 

8.3. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protests jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot 

pārkāpuma punktu, ne vēlāk kā 20 minūtes pēc konkrētas klases brauciena beigām (brauciena beigas skaitās 

no tā momenta, kad ir finišējis pirmais sportists). Šajā gadījumā protesta iesniedzējs iemaksā drošības naudu 

EUR 250,00 par divtaktu un EUR 350,00 par četrtaktu motociklu. Jebkurš atteikums motora nodošanai 

izjaukšanai tiek kvalificēta kā vainas atzīšana un nozīmē, ka protests tiek apstiprināts. Kārtībā kādā notiek 

motora izjaukšana un ar to saistītās darbības ir norādīti LaMSF Tehniskajos noteikumos. Tehniskajos  

notekumos norādītās kārtības ievērošanu nodrošina sacensību galvenais tiesnesis.   

8.4. Gadījumā, ja tiek apstiprināts protests, kas saistīts ar dzinēja kubatūras neatbilstību noteikumiem 

noteiktajā motociklu klasē, sportists tiek diskvalificēts un anulēti sacensību rezultāti, kā arī komandai, kuru 

sportists pārstāv, diskvalificēšanas gadījumā, no kopvērtējuma punktu skaita tiek noņemti 100 punkti. 

 

9. Apbalvošana:     

9.1. Sacensību posma uzvarētāji tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem, šampanieti un piemiņas balvām. 

9.2. Jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā sacensību organizators un tā atbalstītāji (turpmāk – balvu 

fonda izveidotājs) var nodibināt savu balvu fondu “MPK SUPERCROSS” sacensībām.  
9.3. Finansiālais balvu fonds “MPK SUPERCROSS” Kandavā par sacensību kopvērtējumu tiek noteikts šāds 

(EUR): 

 
Balvu fonda sadale “MPK Supercross” klasēm (EUR) 

 1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.vieta 

MX1 kopv. 500 350 200 100 

MX2 kopv. 400 300 200 100 

MX Jaunieši kopv. 150 120 80 60 

MX85 kopv. 150 120 80 60 

MX30+ kopv. 100 80 60 40 

Veterāni kopv. 100 80 60 40 

 
Balvu fonda sadale “MPK Supercross” komandām (EUR) 

1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.vieta 

1000 750 500 300 

 

 

*Neierašanās gadījumā uz apbalvošanu naudas balva paliek sacensību organizatora rīcībā. 

 

9.4. MX85, MX30+/Veterāni, MX Jaunieši/ MX2 un MX1 klasēm tiek fiksēts labākā starta veicējs 

(“holeshot”) balva. Pirmais, kurš šķērso starta līkumā speciāli izveidotu līniju par katru uzvarētu startu 

saņem 50 Euro naudas balvu. 

 

10. Finanšu noteikumi: 

Sportistiem dalības un ieejas maksas kārtība tiek noteikta sekojoši: 

 

10.1. Sportisti  iemaksā  sacensību organizatora noteikto biedru maksu 40,00 EUR,  

10.2 Sportistiem sacensībās līdz var ierasties viena persona bez maksas, katram nākošajam jāveic  

organizatora noteiktā sacensību ieejas biļetes maksa 20,00 EUR. 

10.3. Sportisti, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu drīkst būt 2 pavadošās personas. 

11.Dažādi: 
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Ievērojot nakstmieru, dalībnieku laukums tiek slēgts no 24:00 – 6:00 atbilstoši LaMSF Motokrosa 

noteikumiem. 

 

Nolikums apstiprināts: 2020.gada 25. jūnijā 

LaMSF biedrs: 

Biedrība „Motoparks Kandava” 

 

___________________________________ 

/ Rolands Bārenis / 

 

LaMSF: 

Latvijas Motosporta federācija 

 

___________________________________ 

/ Egija Skurbe / 


