
Motokrosa komisijas sēde  

   protokols Nr.60 

 

Sēdes norise: 10.12.2020  

Sākums 13:00 

 

Sēdē piedalās ar balstiesībām: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris 

Sniķers, Ilmārs Justs, Arvis Sanders,Jānis Arbidāns,Aigars Virza,Jānis Indriksons.  

 

Sēdē piedalās bez balstiesībsībam:  

Prezidents: Mārtiņš Lazdovskis 

Ģenerālsekretāre:Egija Skurbe 

 

LaMSF motokrosa komisijas dienas kārtība: 

1. Latvijas Junioru čempionāta;Latvijas amatieru čempionāta;Latvijas Retro čempionāta 

un Nacionālā kausa rezultātu apstiprināšana. 

2. “MX1 Debitanta” un “Gada Progress”balva 2020.  

3. Licenču maksas 

4. Izmaiņas un papildinājumi LaMSF organizēto motokrosa sacensību nolikumos 

5. Motokrosa noteikumi 

6. Dažādi 

 

 

1. Rezultātu apstiprināšana 

Motokrosa komisija atbilstoši Sporta kodeksa 7.3.15.punktam apkopo un apstiprina 

čempionāta un kausa rezultātus 2020.gada motokrosa sezonai.  

Lēmums: Apstiprināt  Latvijas Junioru čempionāta/ Latvijas Amatieru 

čempionāta/ Latvijas Nacionālā kausa/ Retro motokrosa un Zelta mopēda 

čempionāta individuālos un klubu (komandu) rezultātus motokrosā 2020.gadā 

(rezultāti pielikumā).  

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Aigars Virza, Arvis Sanders,Kaspars Jonass,Jānis Arbidāns,Jānis Indriksons 

 

2. “MX1 Debitanta” un “Gada Progress”balva 2020. 

Motokrosa komisija atbilstoši 2020.gada Latvijas čempionāta nolikuma motokrosā 

8.7. un 8.8.punktiem, tiek ierosināts piešķirt „MX1 debitanta balva” Arnoldam 

Sniķeram un „Gada progress” balvu Kārlim Albertam Reišulim.  

Lēmums: Piešķirt „MX1 debitanta balvu” Arnoldam Sniķeram un „Gada 

progress” balvu Kārlim Albertam Reišulim. Kā arī izteikt jaunā redakcijā 

8.8.punktu sekojoši: 

Nominācijai tiek vērtēti tikai Latvijas čempionāta dalībnieku 2020. gada 

rezultāti, gan Latvijas čempionāta sacensībās, gan ārpus Latvijas organizētajās 

sacensībās un seriālos, neatkarīgi no pārstāvētās motokrosa sporta disciplīnas 

jeb klases. 

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Aigars Virza, Arvis Sanders,Kaspars Jonass,Jānis Arbidāns,Jānis Indrikson 

 

 

 

 



3. Licenču maksas 

3.1. Motokrosa komisija diskutē un apsriež licenču maksas 2021.gadam un nolemj,ka 

MXAmatieru un MXPRO licenču cena būs 75 eiro. BV braucēja licences cena būs 55 

eiro un līdzbraucēja licences cena būs 20 eiro. Bērnu licenču cenas nemainās. 

Lēmums: Noteikt MXAmatieru un MXPRO klasēs licences cena – 75 eiro. 

BV braucēja licences cena būs 55 eiro un līdzbraucēja licences cena būs 20 eiro 

 

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Aigars Virza, Arvis Sanders,Kaspars Jonass,Jānis Arbidāns,Jānis Indriksons 

 

3.2.Komisija ir saņemusi iesniegumu no LaMSF ģenerālsekretāres Egijas Skurbes,par 

nepieciešamību pārskatīt un atcelt Enduro/Motokorsa apvienoto licenci.Iesniegumā 

tiek minēts nesamērīga ienākumu sadale starp komisijām. 

Izvērtējot iesniegumā minēto,komisija nolemj atclet Enduro/Motokrosa apvienoto 

licenci. 

Lēmums: Atcelt Enduro/Motokorsa apvienoto licenci.Uzdot E.Skurbei informēt 

Enduro komisiju par izmaiņām. 

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Aigars Virza, Arvis Sanders,Kaspars Jonass,Jānis Arbidāns,Jānis Indriksons. 

 

 

4.Nolikumi 

Komisija analizē aizvadīto 2020.gada sezonu un diskutē par izmaiņām un 

uzlabojumiem 2021.gada sezonā apkopojot iesūtītos ierosinājumus.  
 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS 
 

4.1.  Izveidot jaunu Amatieri OPEN klasi Latvijas čempionāta seriālā. Klasē 

drīkst startēt visi sportisti ar amatieru licencēm no 18.gadu vecuma un izveidot 

Amatieri Open  licenci sportistiem, kuri ir divas reizes izcīnījuši 1-3 sezonas 

kopvērtējumā Latvijas amatieru čempionātā, sportisti kuri PČ vai EČ finālos, vai 

bijuši izlases dalībnieki un kuriem ir pagājis nebraukšanas termiņš..  Sportisti startē 

apvienotā braucienā, bet tiek vērtēti atsevišķi atbilstoši motocikla kubatūrai. Klase 

netiek vērtēta nevienā komandu ieskaitē. 

4.2. Noteikt apvienotu braucienu MX1 un MX2 klasēm Latvijas čempionātā. Kā 

arī noteikt katrai klasei koeficientu 1,5 Latvijas klubu čempionāta ieskaitē. Klubu 

ieskaitē tiek ņemti vērā sportistu izcīnītā vieta un punkti katrā klasē,nevis no kopējā 

brauciena.  

4.3. Nepiemērot dalības maksu MX1 un MX2 klasēm visos Latvijas čempionāta 

posmos 

4.4.  Komisija ir saņemusi ierosinājumus no Arvja Sandera pārskatīt esošo klubu punktu 

skaitīšanas sistēmu Latvijas čempionātā. Arvim Sanderam uzdots apkopot izmaiņas 

un iesniegt komisijai priekšlikumu. 
 

                                     LATVIJAS AMATIERU ČEMPIONĀTS 
 

4.5.  Izveidot jaunu MX  Open klasi Latvijas Amatieru čempionāta seriālā. Klasē 

drīkst startēt jebkurš sportists no 18.gadu vecuma. Tiek izcīnīts MX Open klases 

kauss. Klase netiek vērtēta nevienā komandu ieskaitē. 



4.6. pieņemt izmaiņas attiecībā uz  Amatieru čempionāta, Amatieru 30+ klasi 

sekojoši:  ar 2022.gadu Amatieru 30+ klasē nedrīsktēs startēt sezonas 1-3.vietas 

ieguvēji. 

4.7. Sākot ar 2021.gadu MX Iesācēji klasei mainīt Amatieru čempionāta statusu uz 

Latvijas kauss. Noteikt ,ka MX Iesācēji klase netiek vērtētā Latvijas Amatieru klubu 

čempionāta ieskaitē.  

4.8. Papildināt Mx Iesācēji klases noteikumus ar sekojošu punktu: 

MX Iesācēji klasē nedrīkst startēt, ja sportists iepriekšējās sezonās kādā no sacensību 

disciplīnām jeb klasēm LaMSF kalendārā sacensībās bijis 1.-3.vietu ieguvējs. 

4.9. Papildināt izmaiņas par 18+ klasi punktā 2: Nedrīkst startēt ja sportists ir bijis 

Latvijas čempionāta 85 cm3, MX125 (tsk.,MXJuniori2T,MXJuniori4T), MX2 vai 

MX1 klašu 1. –10. vietu ieguvējs kopvērtējumā, izņemot gadījumus, kad sportists 

LaMSF motokrosa sacensībās nav startējis pēdējos 5 gadus. 

4.10. Visi iepriekšējie 14+ un 25 + klašu nosacījumi paliek nemainīgi. 

4.11. Komisija ir saņēmusi iesniegumus no kvadriciklu klašu braucējiem par 

vēlamajām izmaiņām attiecībā uz 2021.gada sezonu. Jānim Arbidānam tiek uzdots 

apkopot izmaiņas un iesniegt komisijai priekšlikumus. 
 

                LATVIJAS JUNIORU ČEMPIONĀTS 

4.12. Izveidot  MX2 Juniori klasi ( drīkst startēt tikai ar 250 4T un 250 2T motocikliem) 

ar dalījumu A un B analogi Latvijas Junioru čempionātā MX 125 klasei.   

4.13. Latvijas Junioru čempionāta posmu organizatoriem apmaksāt laika kontroli 

 

              RETRO KAUSS  

 

4.14. Izveidot jaunu klasi Latvijas Retro čempionātā- MX2T. Klasē drīkst startēt no 

18 gadiem amatieru klašu braucēji. Plānots vērtējums līdz 18+  un 30 +. Iespējams, 

ja būs pietiekams dalībnieku skaits var tikt atsevišķi vērtēts Retro 2t klase. 

4.15. Anulēt MX250, MX450,MXEnduo klases,Qopen un BVOpen klases Retro 

motokorsa ietvaros.  

4.16. Klase MX Dāmas startē kopā ar MX2T klasi  
 

             NACIONĀLAIS KAUSS 
 

4.17. Izveidot jaunu klasi MX Zero. Drīkst startēt tikai sportisti, kuri nekad nav 

iepriekš startējuši motokrosa, enduro vai citās motosporta disciplīnās. Brauciena 

ilgums 8 min + 2 apļi. Sacensības notiek saīsinātā trasē kā MX 50 klasei. 12 

sportisti ir minimālais braucēju skaits atsevišķam braucienam. Ja ir mazāks braucēju 

skaits tad šie braucēji tiek pievienoti zemākajai grupai. 

4.18. Tiek veiktas izmaiņa esošā nolikuma punktos: 

4.9.1. 5.3. punktā noteikt  grupām MX A, MX B, MX C, MX D utml., maksimālais 

kvalifikācijas treniņa ilgums MXNC posmos ir 20 minūtes, no kurām pirmās 3 minūtes ir 

brīvais treniņš bez laika kontroles. 

            4.9.2. punktu 5.4.3. izteikt sekojoši : Nepieciešamības gadijumā, žūrija var pieņemt 

lēmumu pārcelt atsevišķu braucēju ja rodas aizdomas par apzināti negodprātīgu rīcību no 

braucēja puses, vai arī pamatojoties uz braucēja iesniegumu, kurā būs motivēts pamatojums 

neatbilstībai iedalītajā Ranga grupā. 

          4.9.3. punktu 5.11. papildināt: Ja kādā no klasēm sportistu skaits pārsniedz pieļaujamo 

dalībnieku skaitu, sacensību žūrijai ir tiesības lemt jautājumu par papildus braucienu izveidi, 



vai citiem nepieciešamajiem risinājumiem, lai nodrošinātu iespēju piedalīties visiem 

dalībniekiem, kas reģistrējušies sacensībām. 

         4.9.4.  punktu 11.4. izteikt jaunā redakcijā: Katrā MXNC posmā vienam klubam ieskaiti 

dod 4 vai mazāk, ja no kluba startē mazāks sportistu skaits, labāko klubu pārstāvošo sportistu 

rezultāti, ar nosacījumu, ka šo sportistu sastāvā nedrīkst būt vairāk par vienu sportistu ar MX 

PRO licenci. Nosakot kopējo kluba sasniegto rezultātu (vietu un punktus) tiek summēti visu 

četru labāko konkrēto Klubu pārstāvošo sportistu izcīnītie punkti MXNC posmā.  

      4.9.5. Svītrot punktu 11.8. 

      4.9.6. papildināt punktu 11.3 nosakot sportista izcīnītos punktus savam Klubam MXNC 

ieskaitē tiek ņemti vērā tie dalībnieku atnestie punkti katrā sacensībās, pēc kuriem tiek 

skaitīts uzvarošais klubs katrās sacensībās atsevišķi. 

 

4.19. Rīkot Latvijas junioru čempionātu kā atsevišķu seriālu apvienojot ar 

Zelta mopēda un Retro seriāliem. 

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars 

Virza, Arvis Sanders,Kaspars Jonass,Jānis Arbidāns,Jānis Indriksons. 

 

4.20. Rīkot Latvijas amatieru čempionātu kā atsevišķu seriālu visām solo 

amatieru, b/v un kvadru pieaugušo klasēm. 

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars 

Virza, Arvis Sanders,Kaspars Jonass,Jānis Arbidāns,Jānis Indriksons. 

 

       5. Motokrosa notiekumi 

Ir saņemts iesniegums no E.Skurbes par grozījumiem motokrosa noteikumos. Komisija 

pārunā iesniegtos ierosinājumus un pieņem sekojošas noteikumu izmaiņas. (pielikumā) 

 

6.Dažādi 

6.1. Kristers Serģis informē komisiju par to,ka 2020.gadā ir beidzies,sacensību laika 

kontroles līgums ar uzņēmumu “Motoparks”.  

Pieņemts zināšanai.  

6.2. Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas stāvokli saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, 

tiek pieņemts lēmums Gada apbalvošanas pasākumu atcelt. Laureātu apbalvojumus izsūtīt ar 

pakomāta starpniecību. Pienākums tiek uzdots E.Skurbei. 

 

 

 

Sēdes beigas 19:30 

 

 


