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Latvijas Motosporta federācijas 

Motokrosa komisijas e- sēdes 

protokols Nr.58 

 

28.07.2020. 

 

Sēdē piedalās:  

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

Arbidāns, Anatolijs Abramovs ,Kapsars Jonass, Arvis Sanders, Jānis Indriksons 

Bez balsstiesībām: Egija Skurbe  

 

1. Agra Neijas iesneigums,par Kārli Neiju.  

Lūgums ir 13.gadīgajam Kārlim startēt Aizputes posmā Q open klasē. Pielikumā 

iesniegums no vecākiem,kurā Agris Neija pats arī uzņemas atbildību par savu bērnu. 

(Nolikuma skaidrojums: Q Open klasē drīkst startēt no 14 gadiem. Četru riteņu motocikli 

(kvadri) ar dzinēju no 249 cm³. Uz motocikla jābūt aizmugurējam numuram. Pilotam jābūt 

piestiprinātam motora slāpētājam ) 

PAR: Kristers Serģis,  Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Jānis Arbidāns, Anatolijs 

Abramovs ,Kapsars Jonass, Arvis Sanders, Jānis Indriksons 

PRET: neviens 

Lēmums: Atļaut Kārlim neijam startēt Q open klasē, vecakiem uzņemoties pilnu 

atbildību par bērnu. 

 

2. Kalendārs. 

2.1. Ir saņemts iesniegums no Saldus motokluba, par to,ka viņi atsakās organizēt 19.09 

Nacionālā kausa posmu "Silavotiņu" trasē.  

Līdz ar to ir iesniegums no Motokluba "Kuba" kurš uzņemas 19.09 rīkot Nacionālo 

kausu,bet "Bērzu" mototrasē.  

2.2. Latvijas čempionāts Retro motokrosā 

Patreiz situācija ir sekojoša: Izkrīt piektais ,pēdējais posms jo nav neviens pietiecies 

organizēt šo posmu. Līdz ar to ir saņemts ierosinājums no Kristera Serģa pārcelt Latvijas 

amatieru čempionāta kvadraciklu un blakusvāģu klašu piekto posmu uz Latvijas 

čempionāta Dobeles posmu ar mērķi panākt LAČ komandu vērtējumā visām klasēm piecas 

ieskaites.  

Retro čempionāta komandu ieskaitē mainīt sezonas kopvērtējumu no 5 uz 4 posmiem. 

Lēmums: Apstipirnāt Biedrības”Kuba” pieteikumu rīkot Nacionālā kausa posmu 

19.septembrī “Bērzu” Mototrasē.  

Atteicībā uz 5. Latvijas amatieru un Retro čempionāta posmu, komisija nolemj, 

izsludināt organziatora pieteikšanos līdz 10.septembrim,dodot tiesības organizēt 

fināla posmu šajā seriālā. Gadījumā ja neviens organizators nepieteiksies, tad 5. 

Latvijas Amatieru čmepionāta posmu Q un BV klasēm parcels uz 5.Latvijas 

čempionāta posmu Dobelē.  

Retro čempionātā tiek apstiprināti 4.posmi,pamatojoties uz Retro čempionāta gada 

nolikuma punktu: 1.5. Ja laika apstākļu vai kādu citu Force Majeure apstākļu dēļ kāds 

no LaMSF sacensību kalendārā reģistrētajiem Retro motokrosa posmiem nenotiek un 

tiek atcelts, tad attiecīgi tiek samazināts kopējais sacensību posmu skaits 

Sēdes beigas 7.09.2020 

Sēdi vada: Kristers Serģis 

Sēdi protokolē: Egija Skurbe 


