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Latvijas Motosporta federācijas 

Motokrosa komisijas e- sēdes 

protokols Nr.53 

 

10.07.2020. 

 

Sēdē piedalās:  

Ar balsstiesībām: Kristers Serģis,  Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Jānis 

Arbidāns, Anatolijs Abramovs ,Kapsars Jonass, Arvis Sanders 

 

Bez balsstiesībām: Egija Skurbe ,Mārtiņš Lazdovskis  

Sēdē nepiedalās: Jānis Arbidāns  

Atbilstoši Kristera Serģa lūgumam tiek izsludināta motokrosa komisijas e-sēde balsojumam 

par Klubu apvienoto nolikumu papildinājumiem 2020.  

Motokorsa e-sedes dienas kārtība: 

1.Ir saņemti priekšlikumi papildināt Klubu apvienoto nolikumu attiecībā uz Junioru 

klubu vērtēšanu.  

Patreiz spēkā esošā redakcija:  

5.6.3. No klasēm MX50Jaunākie; MX50Vecākie; MX65Jaunākie; MX65Vecākie; 

MX85Jaunākie; MX85Vecākie; MX 125 un MX 125B. LJČ Klubu vērtējumā LJČ posmā 

papildus ieskaiti dod ne vairāk kā viens labākais Kluba sportista uzrādītais rezultāts katrā 

klasē no šo klašu kopējā brauciena. Arī no klasēm Q50; Q70, Q100, QJuniori un B/V 

Bērni, LJČ Klubu vērtējumā LJČ posmā ieskaiti dod ne vairāk kā viens labākais Kluba 

sportista uzrādītais rezultāts no vienas klases. 

 5.10. Optimālais vienu Klubu pārstāvošo sportistu skaits LJČ Klubu ieskaitē ir pieci 

sportisti. Jebkurš Klubs LJČ Klubu ieskaitē var startēt arī ar mazāku sportistu skaitu. Kluba 

vietu LJČ posmā šajā gadījumā  nosaka summējot visu Klubu pārstāvošo sportistu izcīnītos 

punktus. 

Jaunā redakcija: 

5.6.3 No apvienoto klašu: MX50; MX85; MX125 kopējiem braucieniem, LJČ klubu 

vērtējumā LJČ posmā ieskaiti dod ne vairāk kā divi labākie kluba sportistu uzrādītie 

rezultāti. Bez vienas obligātās ieskaites, no MX65 braucieniem, klubu vērtējumā LJČ 

posmā ieskaiti dod ne vairāk kā viens papildus sportista uzrādītais rezultāts no šo klašu 

kopējā brauciena. No klasēm: Q50; Q70, Q100, Q Juniori un B/V Bērni, LJČ klubu 

vērtējumā LJČ posmā ieskaiti dod ne vairāk kā viens labākais kluba sportista uzrādītais 

rezultāts no katras klases.  

5.10.Optimālais vienu Klubu pārstāvošo sportistu skaits LJČ Klubu ieskaitē ir pieci 

sportisti. Jebkurš Klubs LJČ Klubu ieskaitē var startēt arī ar mazāku sportistu skaitu. Kluba 

vietu LJČ posmā šajā gadījumā  nosaka summējot visu Klubu pārstāvošo sportistu izcīnītos 

punktus, ievērojot pārējos vērtēšanas nosacījumus, kādi tie ir klubiem ar maksimālo 

sportistu skaitu. 
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Ņemot vērā, ka visos 2020. gada nolikumos ir norādīts, ka ‘’Ja rodas neskaidrības sakarā 

ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, 

paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Motokrosa komisija.’’ 

Kā arī ņemot vērā, ka saskaņā ar Sporta  kodeksa 7.3.1.13. punktu Motokrosa komisijas 

pienākums ir sniegt paskaidrojumus, novērst neskaidrības un trūkumus sakarā ar 

Nolikumu un noteikumu punktu traktējumu un interpretāciju, ja tajos atklājas 

nepilnības, 
 

Motokrosa komisija,   

 

Anatolijam Abramovam, Mārim Sniķerim  balsojot ‘’PAR’’ ar  atrunu, ka grozījumi stājas 

spēkā ar 2021. gada sezonu. 

Kristers Serģis, Ilmārs Justs,Kaspars Jonass, Aigars Virza balsojot ‘’PAR’’  

 

Arvis Sanders ‘’PRET’’ 

 
 

Lēmums: Novēršot trūkumus un nepilnības  pieņemt papildinājumus 2020. gada 

Latvijas klubu čempionātu un kausu motokrosā apvienotajā nolikumā jaunajā 

redakcijā: 5.6.3 No apvienoto klašu: MX50; MX85; MX125 kopējiem braucieniem, LJČ 

klubu vērtējumā LJČ posmā ieskaiti dod ne vairāk kā divi labākie kluba sportistu uzrādītie 

rezultāti. Bez vienas obligātās ieskaites, no MX65 braucieniem, klubu vērtējumā LJČ 

posmā ieskaiti dod ne vairāk kā viens papildus sportista uzrādītais rezultāts no šo klašu 

kopējā brauciena. No klasēm: Q50; Q70, Q100, Q Juniori un B/V Bērni, LJČ klubu 

vērtējumā LJČ posmā ieskaiti dod ne vairāk kā viens labākais kluba sportista uzrādītais 

rezultāts no katras klases.  

5.10.Optimālais vienu Klubu pārstāvošo sportistu skaits LJČ Klubu ieskaitē ir pieci 

sportisti. Jebkurš Klubs LJČ Klubu ieskaitē var startēt arī ar mazāku sportistu skaitu. Kluba 

vietu LJČ posmā šajā gadījumā  nosaka summējot visu Klubu pārstāvošo sportistu izcīnītos 

punktus, ievērojot pārējos vērtēšanas nosacījumus, kādi tie ir klubiem ar maksimālo 

sportistu skaitu. 

 

 

Sēdi vada:Kristers Serģis 

Sēdi protokolē: Egija Skurbe 


