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LATVIJAS KLUBU  ČEMPIONĀTU UN KAUSU MOTOKROSĀ  

APVIENOTAIS NOLIKUMS  

 

 

Latvijas klubu čempionātu un kausu motokrosā apvienotais nolikums (turpmāk tekstā - Klubu apvienotais 

nolikums)  ir Latvijas Motosporta Federācijas dokuments, kurā noteikta kārtība kādā tiek noteikti labākie 

Latvijas motokrosa klubi LAMSF apstiprināto motokrosa seriālu t.i., Latvijas Čempionāta, Latvijas 

Junioru Čempionāta, Latvijas Amatieru Čempionāta un Nacionālā kausa, kā arī MX Klubu Lielā Ceļojošā 

kausa atsevišķā un kopējā ieskaitē.  

Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās nolikuma 

nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Motokrosa komisija. Visus strīdus, kas 

saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija.  

 

Klubu apvienotajā nolikumā  lietotie saīsinājumi: 

Latvijas Motosporta Federācija – LaMSF 

Latvijas čempionāts motokrosā – LČ 

Latvijas Junioru čempionāts motokrosā - LJČ 

Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā - LAČ 

Nacionālais kauss motokrosā – MXNK 

Disciplinārā Arbitrāžas komisija – DAK 

   Nacionālās Motosporta Federācijas – FMN 

Starptautiskā Motociklistu Federācija – FIM 

Baltijas Motosporta Asociācija – BMA (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas FMNs)  

 

!!!Visos punktos, kuros veiktas izmaiņas (salīdzinājumā ar 2020. gada Klubu apvienoto Nolikumu), tās 

iekrāsotas un izceltas ar dzeltenu krāsu!!!  

 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS 

1. LČ kluba sastāvs 

1.1. LČ klubu kopējā ieskaitē piedalās jebkurš klubs un/vai jebkura juridiska persona, kura ir reģistrēts 

LAMSF biedrs un tam nav LAMSF noteiktās gada biedra maksas aktuālā un vesturiskā parāda (turpmāk 

tekstā  -Klubs).   

1.2. LČ Klubu kopējā ieskaitē punktus dod sportisti, kuri: 

1.2.1. saņēmuši LAMSF licenci, kura ir apmaksāta, ne vēlāk kā līdz sacensību dienas reģistrēšanās brīdim 

vai reģistrēšanās brīdī; 

1.2.2. ir noteiktā kārtībā apdrošināti un tiem ir sacenbsību dienā spēkā esoša apdrošināšanas polise. 

1.3. Konkrētā sportista piederību Klubam nosaka sportista licence un/vai sacensību dienā LAMSF 

elektroniskajā sistēmā licences.lv reģistrētā norāde uz sportistu pārstāvošo Klubu. Lai pārstāvētu konkrēto 

Klubu LČ sportista licences apmaksu var veikt gan Klubs, gan sportists, gan cita juridiska vai fiziska 

persona. 
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1.4. Kluba sastāvā vienā LČ posmā drīkst startēt ne vairāk kā divi ārzemju sportisti ar LaMSF izdotām 

licencēm. Sportistam, kurš nav Latvijas pilsonis, ārzemnieka statusu nosaka sportista FMN derīga licence.  

1.5. Vienā sezonā kopā Klubs var pieteikt ne vairāk kā piecus BMA valstu sportistus un trīs citu valstu 

sportistus. Klubs par katru citas FMN sportistu iemaksā LaMSF standarta licences cenu ar koeficentu x 

2,5. Ja sportists ir Latvijas Republikas pilsonis, bet tam ir spēkā esoša citas valsts federācijas licence, tam 

ir tiesības izņemt LaMSF licenci pēc parastā tarifa samaksas. Citas FMN sportistam LaMSF licence var 

tikt izsniegta tikai pēc tam, kad LaMSF veic pieprasījumu apstiprinājumam no šī sportista valsts 

federācijas, tādēļ Latvijas Republikas pilsonim, kuram jau ir spēkā esoša citas valsts licence, plānojot 

papildus izņemt LaMSF licenci dalībai LaMSF rīkotajās sacensībās, ir jāpiesaka šī licence LaMSF 

sekretariātā (LaMSF ir tiesības licenci neizsniegt, ja pieteikums netiek iesniegts vismaz 5 darba dienas 

pirms plānotajām sacensībām). Latvijas Republikas pilsonis, kurš ir saņēmis LaMSF licenci iepriekš 

minētajā kārtībā, nav uzskatāms par ārzemju sportistu. 

1.6. Citu FMN sportisti var startēt  LČ Klubu sastāvā jebkurā LČ sacensību disciplīnā vienā vai vairākos 

posmos ievērojot  1.4. un 1.5. punktā norādīto noteikumu. 

1.7. LČ konkrēto Klubu pārstāvošajiem sportistiem ieteicama vienāda forma (krekli un/vai motocikla 

uzlīmes ar klubu identificējošu logo un tml.). LaMSF rekomendē sacensību organizatoriem un Klubu 

vadītājiem kopīgi sadarbojoties sacensību dienā nodrošināt iespēju panākt vienu Klubu pārstāvošo 

sportistu  vienkopus izvietojumu dalībnieku laukumā. 

1.8. Sportists sezonas laikā drīkst dot ieskaiti tikai tā Kluba kopvērtējumā, kurš norādīts LaMSF izdotajā 

sportista licencē un/vai sacensību dienā LAMSF elektroniskajā sistēmā licences.lv. Sportists sezonas laikā 

drīkst mainīt Klubu tikai ar rakstisku tā Kluba atļauju, kurš norādīts LaMSF izdotajā licencē. Visi punkti, 

kurus sportists ir guvis līdz Kluba maiņai, paliek un tiek skaitīti kopvērtējumā tam Klubam, kura sastāvā 

tas līdz tam bija startējis. Jaunā Kluba kopvērtējumam sportists punktus var dot tikai pēc oficiālas Kluba 

maiņas. Esošā sportista apdrošināšanas polise paliek spēkā. Individuālajā vērtējumā sportists saglabā visus 

sezonā izcīnītos punktus, neatkarīgi no tā, kura Kluba sastāvā tas ir startējis. 

Mainot Klubu sportistam ir no jauna jāiegādājas LaMSF licence ievērojot sekojošu kārtību: 

1.8.1. ja pāreja notiek pirms pirmā LČ posma, jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena; 

1.8.2. ja pāreja notiek pirms otrā LČ posma, jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 25% apmērā no licences standarta cenas; 

1.8.3. ja pāreja notiek pirms trešā LČ posma, jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 50% apmērā no licences standarta cenas; 

1.8.4. ja pāreja notiek pirms ceturtā LČ posma, jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 75% apmērā no licences standarta cenas; 

1.8.5. ja pāreja notiek pirms piektā LČ posma, jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 100% apmērā no licences standarta cenas. 

 

2. Vērtēšana klubu ieskaitē LČ 

2.1. 2.1. LČ Klubu vērtējumā ieskaiti katrā posmā var dot sportisti, kuri startē kādā no sekojošām LČ 

klasēm: MX85; MX85B; MX125; MX2 Juniori; MX1; MX2; Q Open un B/V Open.  

2.2. Vienā sacensību dienā viens sportists savam Klubam LČ var dot tikai vienu ieskaiti vienā klasē. 

Jebkurā citā sacensību dienā un/vai nākamajā LČ posmā tas pats sportists var dot savam Klubam ieskaiti 

startējot LČ citā klasē, ievērojot LČ Nolikuma noteikumus.  

2.3. Katrā LČ posmā vienam Klubam ieskaiti dod 5(pieci) labākie Klubu pārstāvošo sportistu rezultāti, 

ievērojot visus punktu uzskaites nosacījumus. Nosakot kopējo Kluba sasniegto rezultātu (vietu un 

punktus) tiek summēti, maksimums – 5 (piecu), labāko konkrēto Klubu pārstāvošo sportistu izcīnītie 

punkti LČ posmā.  

2.4.LČ posma Klubu vērtējumā tiek ņemtas 5(piecas) Klubu pārstāvošo sportistu ieskaites pēc sekojošas 

kārtības:  

2.4.1. Viena ieskaite: Kluba sportista labākais rezultāts klasē MX85 vai MX85B; Šo ieskaiti nevar 

aizstāt ar citas klases ieskaiti. 
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2.4.1.1. No klasēm MX85 vai MX85B, Klubu vērtējumā LČ posmā ieskaiti var dot ne vairāk kā 1(viens) 

labākais Kluba sportistu uzrādītais rezultāts no šo klašu apvienotā brauciena.  

2.4.1.2. Papildus pie šo klašu sportista rezultāta tiek pieskaitīti 200 bonusa punkti. 

2.4.2. Pārējās 4(četras) ieskaites:    Kluba sportistu labākie rezultāti kādā no klasēm MX1, MX2, 

MX125, MX2 Juniori, Q Open vai B/V Open;  

2.4.2.1. No klasēm MX125 , MX2 Juniori LČ Klubu vērtējumā LČ posmā ieskaiti dod ne vairāk kā 

2(divi) labākie Kluba sportistu uzrādītie rezultāti no šo klašu apvienotā brauciena.  

2.4.2.2. No klasēm MX1, MX2, Q Open un BV Open LČ Klubu vērtējumā  posmā ieskaiti var dot ne 

vairāk kā 2(divi) labākie Kluba sportistu uzrādītie rezultāti no katras klases.  

2.4.2.3. Ja LČ posma Kluba vērtējumā piecu labāko rezultātu skaitā iekļūst sportists/i no klases MX1 un 

MX2, tad katras šīs klases labākā sportista izcīnītā punktu summa tiek palielināta, to reizinot ar 

koeficientu 1,25. Maksimāli 1(vienam) sportistam MX1 klasē un 1(vienam) sportistam MX2 klasē 

2.4.2.4. Katrā posmā tikai vienas klases/grupas sportisti var dot 2(divas) ieskaites komandu vērtējumā. 

Piemēram, ja komandai ieskaiti dod divi MX1, vai MX2, vai BV Open, vai Q Open, vai MX125, vai 

MX2 Juniori, vai pa vienam sportistam no MX125+MX2 Juniori apvienotā brauciena katrā klasē, tad no 

citām klasēm ieskaiti var dot maksimums viens sportists katrā klasē. 

2.5. Punktu uzskaites tabulas LČ komandu vērtējumā. 

2.5.1. LČ komandu ieskaitē visām klasēm tiek ņemta vērā šim nolikumam pievienotā Jefremova punktu 

tabula. Tiek izmantota punktu sistēma, kas atbilst konkrētajā LČ posmā attiecīgajā klasē startējušo 

sportistu skaitam. Ja sportistu skaits katrā klasē ir mazāks par 20(divdesmit), tad tiek izmantota punktu 

sistēma, kas atbilst 20 startējušiem sportistiem. Ja sportistu skaits ir lielāks, tad atbilstoši šim skaitam. 

2.5.1.1. Klašu MX85 un MX85B, kā arī klašu MX125 un MX2 Juniori kopējiem braucieniem tiek 

pielietota viena kopīga punktu sistēma, neizdalot šīs klases atsevišķi.  

2.5.1.2. Ja klašu MX1 un MX2 brauciens tiek apvienots, tad katrai klasei atsevišķi tiek piemērota punktu 

sistēma. 

2.6.. Katrā LČ posmā tiek noteikta katra Kluba izcīnītā vieta LČ Klubu ieskaitē, ievērojot principu, ka 

augstāku vietu izcīna Klubs ar lielāku punktu summu, katru nākamo vietu izcīna Klubs ar mazāku 

punktu summu. 

2.7.Optimālais Klubu pārstāvošo sportistu skaits LČ Klubu ieskaitē ir pieci sportisti. Jebkurš Klubs LČ 

Klubu ieskaitē var startēt arī ar mazāku sportistu skaitu. Kluba vietu LČ posmā šajā gadījumā nosaka 

summējot visu Klubu pārstāvošo sportistu izcīnītos punktus, ievērojot pārējos vērtēšanas nosacījumus, 

kādi tie ir klubiem ar maksimālo sportistu skaitu. 

 2.8. Gadījumā, ja LČ posmā Klubu kopvērtējumā diviem vai vairākiem Klubiem ir vienāds punktu 

skaits, tad augstāku vietu ieņem Klubs, kuru pārstāvošiem sportistiem ir vairāk pirmās individuālās 

vietas, tālāk - otrās, trešās u.t.t. vietas kādā no LČ klasēm., līdz tiek noteikts uzvarētājs. 

2.9. LČ Klubu sezonas kopvērtējuma Klubs uzvarētājs tiek noteikts summējot kopā katrā LČ posmā 

izcīnītos punktus.  

2.9.1. Gadījumā, ja LČ Klubu sezonas kopvērtējumā diviem vai vairākiem Klubiem ir vienāds punktu 

skaits, tad augstāku vietu ieņem Klubs, kuram ir vairāk pirmās vietas komandu ieskaitē LČ posmos, 

tālāk – otrās, trešās ut.t.t vietas, līdz tiek noteikts uzvarētājs. 

 

3. LČ uzvarētāju apbalvošana 

3.1. LČ posma pirmo trīs vietu ieguvēji Klubi tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem. Pēc Dienas kārtībā 

paredzēto visu braucienu noslēguma par apbalvošanas vietu un kārtību paziņo LČ posma organizators vai 

sacensību galvenais tiesnesis.   

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

balvu fonda izveidotājs) var nodibināt savu balvu fondu LČ Klubu ieskaitē. Finansiālu balvu un ar to 

saistīto nodokļu nomaksu u.c. izdevumus uzvarētājiem nodrošina attiecīgā balvu fonda izveidotājs. 

LaMSF nenes juridisku atbildību par balvu fonda izveidotāja izziņoto balvu fondu piešķiršanu LČ Klubu 

ieskaitē.   
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3.3. LČ sezonas kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji Klubi tiek apbalvoti sezonas noslēguma pasākumā. 

3.4. LČ Klubu  kopvērtējuma 1. vietas ieguvējs izcīna Latvijas spēcīgākā MX Kluba nosaukumu, kausu 

un diplomu, 2. un 3. vietu ieguvējus Klubus apbalvo ar diplomiem un kausiem.  

3.5. LČ Klubu kopvērtējuma 1. vietas ieguvēji izcīna naudas balvu EUR 1000; 2. vietas ieguvējs EUR 

750; 3. vietas ieguvējs EUR 500;  

3.6. LČ kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēju  Klubu, sportisti, kuri ir devuši ieskaiti jebkurā LČ posmā, 

kā arī šo Klubu vadītāji tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām. 

 

 

 

LATVIJAS JUNIORU ČEMPIONĀTS 

 

4. LJČ kluba sastāvs 

4.1. LJČ klubu kopējā ieskaitē piedalās jebkurš klubs un/vai jebkura juridiska persona, kura ir reģistrēts 

LAMSF biedrs un tam nav LAMSF noteiktās gada biedra maksas aktuālā un vesturiskā parāda (turpmāk 

tekstā  -Klubs).   

4.2. LJČ Klubu kopējā ieskaitē punktus dod sportisti, kuri: 

4.2.1. saņēmuši LAMSF licenci, kura ir apmaksāta, ne vēlāk kā līdz sacensību dienas reģistrēšanās brīdim 

vai reģistrēšanās brīdī; 

4.2.2. ir noteiktā kārtībā apdrošināti un tiem ir sacenbsību dienā spēkā esoša apdrošināšanas polise. 

4.3. Konkrētā sportista piederību Klubam nosaka sportista licence un sacensību dienā LAMSF 

elektroniskajā sistēmā licences.lv reģistrētā norāde uz sportistu pārstāvošo Klubu. Lai pārstāvētu konkrēto 

Klubu LJČ sportista licences apmaksu var veikt gan Klubs, gan sportists, gan cita juridiska vai fiziska 

persona. 

4.4  Citu FMN sportisti var startēt  LJČ tikai ārvalstīs reģistrētu Klubu sastāvā, ja Klubs piedalās LJČ 

Klubu ieskaitē saskaņā ar šo Nolikumu. Latvijā reģistrētu Klubu sastāvā LJČ ārzemju sportistiem 

startēt ir aizliegts.   

4.5. LJČ konkrēto Klubu pārstāvošajiem sportistiem ieteicama vienāda forma (krekli un/vai motocikla 

uzlīmes ar klubu identificējošu logo un tml.). LaMSF rekomendē sacensību organizatoriem un Klubu 

vadītājiem kopīgi sadarbojoties sacensību dienā nodrošināt iespēju panākt vienu Klubu pārstāvošo 

sportistu  vienkopus izvietojumu dalībnieku laukumā. 

4.6. Sportists sezonas laikā drīkst dot ieskaiti tikai tā Kluba kopvērtējumā, kurš norādīts LaMSF izdotajā 

sportista licencē un/vai sacensību dienā LAMSF elektroniskajā sistēmā licences.lv. Sportists sezonas laikā 

drīkst mainīt Klubu tikai ar rakstisku tā Kluba atļauju, kurš norādīts LaMSF izdotajā licencē. Visi punkti, 

kurus sportists ir guvis līdz Kluba maiņai, paliek un tiek skaitīti kopvērtējumā tam Klubam, kura sastāvā 

tas līdz tam bija startējis. Jaunā Kluba kopvērtējumam sportists punktus var dot tikai pēc oficiālas Kluba 

maiņas. Esošā sportista apdrošināšanas polise paliek spēkā. Individuālajā vērtējumā sportists saglabā visus 

sezonā izcīnītos punktus, neatkarīgi no tā, kura Kluba sastāvā tas ir startējis. 

Mainot Klubu sportistam ir no jauna jāiegādājas LaMSF licence ievērojot sekojošu kārtību: 

4.6.1. ja pāreja notiek pirms pirmā LJČ posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena; 

4.6.2. ja pāreja notiek pirms otrā LJČ posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 25% apmērā no licences standarta cenas; 

4.6.3. ja pāreja notiek pirms trešā LJČ posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 50% apmērā no licences standarta cenas; 

4.6.4. ja pāreja notiek pirms ceturtā LJČ posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 75% apmērā no licences standarta cenas; 

4.6.5. ja pāreja notiek pirms piektā LJČ posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 100% apmērā no licences standarta cenas. 

 

5. Vērtēšana klubu ieskaitē LJČ 
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5.1. LJČ Klubu vērtējumā ieskaiti katrā posmā dod sportisti, kuri startē kādā no sekojošām LJČ klasēm: 

MX50Jaunākie; MX50Vecākie; MX65Jaunākie; MX65Vecākie; MX85Jaunākie; MX85Vecākie; Q50; 

MX 125; MX 125B;Mx2Juniori,Mx2JunioriB, Qkids, Q100, QJuniori un B/V Bērni. 

5.2. Vienā sacensību dienā viens sportists savam Klubam LJČ var dot tikai vienu ieskaiti vienā klasē. 

Jebkurā citā sacensību dienā un/vai nākamajā LJČ posmā tas pats sportists var dot savam Klubam ieskaiti 

startējot LJČ citā klasē, ievērojot LJČ Nolikuma noteikumus.  

5.3. Nosakot sportista izcīnītos punktus savam Klubam LJČ ieskaitē tiek ņemta vērā Nolikuma  pielikumā 

pievienotā Jefremova punktu sistēma.  

5.4. Katrā LJČ posmā vienam Klubam ieskaiti dod piecu labāko klubu pārstāvošo sportistu rezultāti. 

Nosakot kopējo kluba sasniegto rezultātu (vietu un punktus) tiek summēti visu piecu labāko konkrēto 

Klubu pārstāvošo sportistu izcīnītie punkti LJČ posmā. 

5.5. LJČ posma Klubu vērtējumā tiek ņemtas Klubu pārstāvošo sportistu ieskaites pēc sekojošas kārtības: 

5.5.1. Viena obligātā ieskaite: viena Kluba sportista labākais rezultāts  klasēs MX65Jaunākie vai  

MX65Vecākie; 

5.5.2. Piecas ieskaites: pieci Kluba sportistu labākie rezultāti kādā no klasēm MX50Jaunākie; 

MX50Vecākie; MX65Jaunākie; MX65Vecākie; MX85Jaunākie; MX85Vecākie; MX125; MX 125B; 

MX2Juniori,Mx2JunioriB,QKids, Q100, QJuniori un B/V Bērni.  

5.5.3. No apvienoto klašu: MX50; MX65; MX85; MX125,MX2Junioru kopējiem braucieniem, LJČ klubu 

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

No klasēm: Qkids, 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.  

5.5.4. No apvienotās klases QJuniori250 un QJuniori450,LJČ klubu vērtējumā LJČ posma ieskaiti dod no 

kopējā brauciena.  

5.6. Visām klasēm, kurām saskaņā ar LJČ posma apstiprināto Dienas kārtību notiek kopēji braucieni, 

Klubu ieskaitē tiek ņemti vērā sportistu izcīnītā vieta un punkti  šajā kopējā brauciena ieskaitē (nevis 

atsevišķi katrai klasei). Šis noteikums neattiecas uz sportistu individuālo vērtējumu LJČ posma ieskaitē 

un LJČ kopvērtējumā. Papildus par obligāto ieskaiti katrs klubs katrā LJČ posmā automātiski saņem 200 

punktus, ja šī kluba sportists no obligātās klases ir saņēmis ieskaites punktus vismaz vienā no braucieniem. 

5.7. Katrā LJČ posmā par uzvarētāju tiek atzīts Klubs ar visaugstāko maksimums piecu labāko Klubu 

pārstāvošo sportistu izcīnīto punktu summu. Visos aprēķinos tiek ņemta vērā šī Nolikumā pielikumā 

pievienotā punktu sistēma.  

5.8. Katrā LJČ posmā tiek noteikta katra Kluba izcīnītā vieta LJČ Klubu ieskaitē, ievērojot principu, ka 

zemāko vietu izcīna Klubs ar mazāko punktu summu, katru nākāmo augstāko vietu izcīna Klubs ar lielāku 

punktu summu, un tā līdz Klubam uzvarētājam ar lielāko punktu summu.  

5.9. 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. 

5.10. Gadījumā, ja LJČ posmā Klubu kopvērtējumā diviem vai vairākiem Klubiem ir vienāds punktu 

skaits, tad augstāku vietu ieņem  Klubs, kuru pārstāvošiem sportistiem ir vairāk pirmās individuālās vietas, 

tālāk - otrās, trešās u.t.t. vietas kādā no LJČ sacensību disciplīnām jeb klasēm. 

5.11. LJČ Klubu sezonas kopvērtējuma Klubs  uzvarētājs tiek noteikts summējot kopā katrā LJČ posmā 

izcīnītos punktus. 

5.12. Gadījumā, ja LJČ Klubu sezonas kopvērtējumā diviem vai vairākiem Klubiem ir vienāds punktu 

skaits, tad augstāku vietu ieņem  Klubs, kuru pārstāvošiem sportistiem ir vairāk pirmās individuālās vietas, 

tālāk - otrās, trešās u.t.t. vietas kādā no LJČ sacensību disciplīnām jeb klasēm 

6. LJČ uzvarētāju apbalvošana 

6.1. LJČ posma pirmo trīs vietu ieguvēji Klubi tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem. Pēc Dienas kārtībā 

paredzēto visu braucienu noslēguma par apbalvošanas vietu un kārtību paziņo LJČ posma organizators 

vai sacensību galvenais tiesnesis.   
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6.2. Jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā sacensību organizators un tā atbalstītāji (turpmāk – 

balvu fonda izveidotājs) var nodibināt savu balvu fondu LJČ Klubu ieskaitē. Finansiālu balvu un ar to 

saistīto nodokļu nomaksu u.c. izdevumus uzvarētājiem nodrošina attiecīgā balvu fonda izveidotājs. 

LaMSF nenes juridisku atbildību par balvu fonda izveidotāja izziņoto balvu fondu piešķiršanu LJČ Klubu 

ieskaitē.   

6.3. LJČ sezonas kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji Klubi tiek apbalvoti sezonas noslēguma 

pasākumā. 

6.4. LJČ Klubu  kopvērtējuma 1. vietas ieguvējs izcīna Latvijas spēcīgākā Junioru Kluba nosaukumu, 

kausu un diplomu, 2. un 3. vietu ieguvējus Klubus apbalvo ar kausiem un diplomiem.  

6.5. LJČ Klubu kopvērtējuma 1. vietas ieguvējs izcīna naudas balvu EUR 750 apmērā, 2. vietas ieguvējs 

izcīna naudas balvu EUR 500 apmērā un 3. vietas ieguvējs izcīna naudas balvu EUR 250 apmērā. 

6.6. LJČ kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēju  Klubu, sportisti, kuri ir devuši ieskaiti jebkurā LJČ 

posmā, kā arī šo Klubu vadītāji tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām. 

 

 

LATVIJAS AMATIERU ČEMPIONĀTS 

 

7. LAČ kluba sastāvs 

7.1. LAČ klubu kopējā ieskaitē piedalās jebkurš klubs un/vai jebkura juridiska persona, kura ir reģistrēts 

LAMSF biedrs un tam nav LAMSF noteiktās gada biedra maksas aktuālā un vesturiskā parāda (turpmāk 

tekstā  -Klubs).   

7.2. LAČ Klubu kopējā ieskaitē punktus dod sportisti, kuri: 

7.2.1. saņēmuši LAMSF licenci, kura ir apmaksāta, ne vēlāk kā līdz sacensību dienas reģistrēšanās brīdim 

vai reģistrēšanās brīdī; 

7.2.2. ir noteiktā kārtībā apdrošināti un tiem ir sacenbsību dienā spēkā esoša apdrošināšanas polise. 

7.3. Konkrētā sportista piederību Klubam nosaka sportista licence un sacensību dienā LAMSF 

elektroniskajā sistēmā licences.lv reģistrētā norāde uz sportistu pārstāvošo Klubu. Lai pārstāvētu konkrēto 

Klubu LAČ sportista licences apmaksu var veikt gan Klubs, gan sportists, gan cita juridiska vai fiziska 

persona. 

7.4. Lai pārstāvētu konkrēto Klubu LAČ sportista licences apmaksu var veikt gan Klubs, gan sportists, 

gan cita juridiska vai fiziska persona. 

7.5. Citu FMN sportisti var startēt  LAČ tikai individuālajā vērtējumā. Latvijā reģistrētu Klubu sastāvā 

LAČ ārzemju sportistiem startēt ir aizliegts.   

7.6. LAČ konkrēto Klubu pārstāvošajiem sportistiem ieteicama vienāda forma (krekli un/vai motocikla 

uzlīmes ar klubu identificējošu logo un tml.). LaMSF rekomendē sacensību organizatoriem un Klubu 

vadītājiem kopīgi sadarbojoties sacensību dienā nodrošināt iespēju panākt vienu Klubu pārstāvošo 

sportistu  vienkopus izvietojumu dalībnieku laukumā. 

7.7. Sportists sezonas laikā drīkst dot ieskaiti tikai tā Kluba kopvērtējumā, kurš norādīts LaMSF izdotajā 

sportista licencē un/vai sacensību dienā LAMSF elektroniskajā sistēmā licences.lv. Sportists sezonas laikā 

drīkst mainīt Klubu tikai ar rakstisku tā Kluba atļauju, kurš norādīts LaMSF izdotajā licencē. Visi punkti, 

kurus sportists ir guvis līdz Kluba maiņai, paliek un tiek skaitīti kopvērtējumā tam Klubam, kura sastāvā 

tas līdz tam bija startējis. Jaunā Kluba kopvērtējumam sportists punktus var dot tikai pēc oficiālas Kluba 

maiņas. Esošā sportista apdrošināšanas polise paliek spēkā. Individuālajā vērtējumā sportists saglabā visus 

sezonā izcīnītos punktus, neatkarīgi no tā, kura Kluba sastāvā tas ir startējis. 

Mainot Klubu sportistam ir no jauna jāiegādājas LaMSF licence ievērojot sekojošu kārtību: 

7.7.1. ja pāreja notiek pirms pirmā LAČ posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena; 

7.7.2. ja pāreja notiek pirms otrā LAČ posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 25% apmērā no licences standarta cenas; 

7.7.3. ja pāreja notiek pirms trešā LAČ posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 50% apmērā no licences standarta cenas; 
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7.7.4. ja pāreja notiek pirms ceturtā LAČ posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 75% apmērā no licences standarta cenas; 

7.7.5. ja pāreja notiek pirms piektā LAČ posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 100% apmērā no licences standarta cenas. 

 

8. Vērtēšana klubu ieskaitē LAČ 

8.1. LAČ Klubu vērtējumā ieskaiti katrā posmā dod sportisti, kuri startē kādā no sekojošām klasēm: 

MX18+; ; MX30+; MX40+; MX45+; MX50+; MX55+; QHobby; Q Amatieri; Q Veterāni; B/V Veterāni,  

B/V Amatieri, B/V Gaiss .  

8.2. Vienā sacensību dienā viens sportists savam Klubam LAČ var dot tikai vienu ieskaiti vienā klasē. 

Jebkurā citā sacensību dienā un/vai nākamajā LAČ posmā tas pats sportists var dot savam Klubam ieskaiti 

startējot citā klasē, ievērojot LAČ Nolikuma noteikumus.  

8.3. Nosakot sportista izcīnītos punktus savam Klubam LAČ ieskaitē tiek ņemta vērā Nolikuma pielikumā 

pievienotā Jefremova punktu sistēma.  

8.4. Katrā LAČ posmā vienam Klubam ieskaiti dod 6 labāko klubu pārstāvošo sportistu rezultāti. Nosakot 

kopējo kluba sasniegto rezultātu (vietu un punktus) tiek summēti visu sešu labāko konkrēto Klubu 

pārstāvošo sportistu izcīnītie punkti LAČ posmā. 

8.5. LAČ posma Klubu vērtējumā tiek ņemtas Klubu pārstāvošo sportistu ieskaites kādā no klasēm 

MX18+; MX30+; MX40+; MX45+; MX50+; MX55+; QHobby; Q Amatieri; Q Veterāni; B/V Veterāni,  

un B/V Amatieri; Bv Gaiss. 

8.6. No klasēm MX18+; MX30+; MX40+ MX45+, MX50+, MX55+,.QHobby, Q Amatieri; Q Veterāni,  

B/V Veterāni un B/V Amatieri , B/V Gaiss LAČ Klubu vērtējumā vienā posmā ieskaiti ne var dot ne 

vairāk kā 2(divi) labākie Kluba sportistu uzrādītie rezultāti no katras klases. 

8.7. Visām klasēm, kurām saskaņā ar LAČ posma apstiprināto Dienas kārtību notiek kopēji braucieni, 

Klubu ieskaitē tiek ņemti vērā sportistu izcīnītā vieta un punkti  šajā kopējā brauciena ieskaitē (nevis 

atsevišķi katrai klasei). Šis noteikums neattiecas uz sportistu individuālo vērtējumu LAČ posma ieskaitē 

un LAČ kopvērtējumā. 

6.8. Katrā LAČ posmā par uzvarētāju tiek atzīts Klubs ar visaugstāko maksimums sešu labāko Klubu 

pārstāvošo sportistu izcīnīto punktu summu. Visos aprēķinos tiek ņemta vērā šī Nolikumā pielikumā 

pievienotā punktu sistēma.  

8.9. Katrā LAČ posmā tiek noteikta katra Kluba izcīnītā vieta LAČ Klubu ieskaitē, ievērojot principu, ka 

zemāko vietu izcīna Klubs ar mazāko punktu summu, katru nākāmo augstāko vietu izcīna Klubs ar lielāku 

punktu summu un tā līdz Klubam uzvarētājam ar lielāko punktu summu.  

8.10. Optimālais vienu Klubu pārstāvošo sportistu skaits LAČ Klubu ieskaitē ir seši sportisti. Jebkurš 

Klubs LAČ Klubu ieskaitē var startēt arī ar mazāku sportistu skaitu. Kluba vietu LAČ posmā šajā 

gadījumā  nosaka summējot visu Klubu pārstāvošo sportistu izcīnītos punktus, ievērojot pārējos 

vērtēšanas nosacījumus, kādi tie ir klubiem ar maksimālo sportistu skaitu. 

8.11. Gadījumā, ja LAČ posmā Klubu kopvērtējumā diviem vai vairākiem Klubiem ir vienāds punktu 

skaits, tad augstāku vietu ieņem  Klubs, kuru pārstāvošiem sportistiem ir vairāk pirmās individuālās vietas, 

tālāk - otrās, trešās u.t.t. vietas kādā no LAČ sacensību disciplīnām jeb klasēm. 

8.12. LAČ Klubu  sezonas kopvērtējuma Klubs  uzvarētājs tiek noteikts summējot kopā katrā LAČ posmā 

izcīnītos punktus. 

8.13. Gadījumā, ja LAČ Klubu  sezonas kopvērtējumā diviem vai vairākiem Klubiem ir vienāds punktu 

skaits, tad augstāku vietu ieņem  Klubs, kuru pārstāvošiem sportistiem ir vairāk pirmās individuālās vietas, 

tālāk - otrās, trešās u.t.t. vietas kādā no LAČ sacensību disciplīnām jeb klasēm 

9. LAČ uzvarētāju apbalvošana 

9.1. LAČ posma pirmo trīs vietu ieguvēji Klubi tiek apbalvoti ar piemiņas diplomiem un šampanieti. Pēc 

Dienas kārtībā paredzēto visu braucienu noslēguma par apbalvošanas vietu un kārtību paziņo LAČ posma 

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

balvu fonda izveidotājs) var nodibināt savu balvu fondu LAČ Klubu ieskaitē. Finansiālu balvu un ar to 

saistīto nodokļu nomaksu u.c. izdevumus uzvarētājiem nodrošina attiecīgā balvu fonda izveidotājs. 

LaMSF nenes juridisku atbildību par balvu fonda izveidotāja izziņoto balvu fondu piešķiršanu LAČ Klubu 

ieskaitē.   

9.3. LAČ sezonas kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji Klubi tiek apbalvoti sezonas noslēguma 

pasākumā. 

9.4. LAČ Klubu  kopvērtējuma 1. vietas ieguvējs izcīna Latvijas spēcīgākā Amatieru Kluba nosaukumu, 

kausu un diplomu, 2. un 3. vietu ieguvējus Klubus apbalvo ar kausiem un diplomiem. LAČ Klubu  

kopvērtējuma 4., 5., un 6. vietas ieguvēji saņem piemiņas diplomus un medaļas. 

9.5. LAČ Klubu kopvērtējuma 1. vietas ieguvējs izcīna naudas balvu EUR 750 apmērā, 2. vietas ieguvējs 

izcīna naudas balvu EUR 500 apmērā un 3. vietas ieguvējs izcīna naudas balvu EUR 250 apmērā. 

9.6. LAČ kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēju  Klubu, sportisti, kuri ir devuši ieskaiti jebkurā LAČ 

posmā, kā arī šo Klubu vadītāji tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām. 

 

MX NACIONĀLAIS KAUSS 

 

10. MXNK kluba sastāvs 

10.1. MXNK klubu kopējā ieskaitē piedalās jebkurš klubs un/vai jebkura Latvijā vai ārvalstīs  reģistrēta 

juridiska persona vai fizisku personu pašiniciatīvas un pašorganizēšanās rezultātā brīvi veidota apvienība 

dalībai MXNK un MXNK klubu ieskaitē (turpmāk tekstā  -Klubs).   

10.2. MXNK Klubu kopējā ieskaitē punktus dod sportisti, kuri: 

10.2.1. saņēmuši LAMSF licenci, kura ir apmaksāta, ne vēlāk kā līdz sacensību dienas reģistrēšanās 

brīdim vai reģistrēšanās brīdī; 

10.2.2. ir noteiktā kārtībā apdrošināti un tiem ir sacenbsību dienā spēkā esoša apdrošināšanas polise. 

10.3. Konkrētā sportista piederību Klubam nosaka ievērojot vismaz vienu no zemāknorādītajiem 

noteikumiem: 

10.3.1. sportista licence un sacensību dienā LAMSF elektroniskajā sistēmā licences.lv reģistrētā norāde 

uz sportistu pārstāvošo Klubu; 

10.3.2. Kluba rakstisks pieteikums, kurā norādīti Klubu pārstāvošie sportistu vārds, uzvārds un LaMSF 

izsniegtās licences Nr. 

10.4. Lai pārstāvētu konkrēto Klubu MXNK sportista licences apmaksu var veikt gan Klubs, gan sportists, 

gan cita juridiska vai fiziska persona. 

10.5. Šī Nolikuma 10.3.2. p. norādīto pieteikumu paraksta Kluba pārstāvis, kurš uzņemas atbildību, par 

pieteikumā norādīto ziņu patiesumu. Pieteikums iesniedzams LaMSF līdz pirmajam MXNK posmam vai 

pirmā MXNK posma sekretariātā ne vēlāk kā stundu līdz pirmajam kvalifikācijas treniņam saskaņā ar 

apstiprināto posma Dienas kārtību. Pieteikumā jānorāda Kluba un/vai komandas nosaukums. Tajā var tikt 

iekļauti sportisti, kuri LČ un LJČ pārstāv citu Klubu.  

10.6. Kluba sastāvā vienā MXNK posmā drīkst startēt ne vairāk kā divi ārzemju sportisti ar LaMSF 

izdotām licencēm. Sportistam, kurš nav Latvijas pilsonis, ārzemnieka statusu nosaka sportista FMN derīga 

licence.  

10.7. Vienā sezonā kopā Klubs var pieteikt ne vairāk kā piecus BMA valstu sportistus un trīs citu valstu 

sportistus. Klubam par katru citas BMA vai FMN sportistu jāsaņem LaMSF licence. Ja sportists ir Latvijas 

Republikas pilsonis, bet tam ir spēkā esoša citas valsts federācijas licence, tam ir tiesības izņemt LaMSF 

licenci pēc parastā tarifa samaksas. Citas FMN sportistam LaMSF licence var tikt izsniegta tikai pēc tam, 

kad LaMSF veic pieprasījumu apstiprinājumam no šī sportista valsts federācijas, tādēļ Latvijas Republikas 

pilsonim, kuram jau ir spēkā esoša citas valsts licence, plānojot papildus izņemt LaMSF licenci dalībai 

LaMSF rīkotajās sacensībās, ir jāpiesaka šī licence LaMSF sekretariātā (LaMSF ir tiesības licenci 

neizsniegt, ja pieteikums netiek iesniegts vismaz 5 darba dienas pirms plānotajām sacensībām). Latvijas 
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Republikas pilsonis, kurš ir saņēmis LaMSF licenci iepriekš minētajā kārtībā, nav uzskatāms par ārzemju 

sportistu. 

10.8. Citu FMN sportisti var startēt  MXNK Klubu sastāvā jebkurā MXNK sacensību disciplīnā vienā vai 

vairākos posmos ievērojot  7.6. un 7.7. punktā norādīto noteikumu. 

10.9. MXNK konkrēto Klubu pārstāvošajiem sportistiem ieteicama vienāda forma (krekli un/vai motocikla 

uzlīmes ar klubu identificējošu logo un tml.). LaMSF rekomendē sacensību organizatoriem un Klubu 

vadītājiem kopīgi sadarbojoties sacensību dienā nodrošināt iespēju panākt vienu Klubu pārstāvošo 

sportistu  vienkopus izvietojumu dalībnieku laukumā. 

10.10. Ja sportists sezonas laikā pārstāv citu Klubu, kurš startē LČ, LJČ un LAČ Klubu ieskaitē, tad šis 

sportists vienlaicīgi nedrīkst piedalīties un startēt cita Kluba sastāvā, kurš startē MXNK Klubu ieskaitē. 

Šādi sportisti var pārstāvēt tikai savu Klubu vai startēt individuālajā ieskaitē un sezonas laikā  dot ieskaiti 

tikai tā Kluba kopvērtējumā, kurš norādīts LaMSF izdotajā sportista licencē un/vai sacensību dienā 

LAMSF elektroniskajā sistēmā licences.lv. Sportists sezonas laikā drīkst mainīt Klubu tikai ar rakstisku 

tā Kluba atļauju, kurš norādīts LaMSF izdotajā licencē. Visi punkti, kurus sportists ir guvis līdz Kluba 

maiņai, paliek un tiek skaitīti kopvērtējumā tam Klubam, kura sastāvā tas līdz tam bija startējis. Jaunā 

Kluba kopvērtējumam sportists punktus var dot tikai pēc oficiālas Kluba maiņas. Esošā sportista 

apdrošināšanas polise paliek spēkā. Individuālajā vērtējumā sportists saglabā visus sezonā izcīnītos 

punktus, neatkarīgi no tā, kura Kluba sastāvā tas ir startējis. 

Mainot Klubu sportistam ir no jauna jāiegādājas LaMSF licence ievērojot sekojošu kārtību: 

10.10.1. ja pāreja notiek pirms pirmā MXNK posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena; 

10.10.2. ja pāreja notiek pirms otrā MXNK posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 25% apmērā no licences standarta cenas; 

10.10.3. ja pāreja notiek pirms trešā MXNK posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena plus 

sadārdzinājums 50% apmērā no licences standarta cenas; 

10.10.4. ja pāreja notiek pirms ceturtā MXNK posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta licences cena 

plus sadārdzinājums 75% apmērā no licences standarta cenas; 

10.10.5. ja pāreja notiek pirms piektā un katra nākamā MXNK posma jāmaksā LaMSF noteiktā standarta 

licences cena plus sadārdzinājums 100% apmērā no licences standarta cenas. 

10.11. Augstāknorādītā punkta noteikumi nav piemērojami, ja Klubs nav juridiska persona, bet ir veidots 

kā brīvprātīga personu (sportistu) apvienība. Šādi veidotu Klubu sastāvā esošajiem sportistiem mainīt 

Klubu ir aizliegts. Šie sportisti drīkst startēt tikai tā Kluba sastāvā, kurā tas pieteikts uz pirmo MXNK 

posmu.  Pēc Kluba maiņas un/vai atstājot iepriekšējo Klubu sportisti var piedalīties MXNK attiecīgās 

klases individuālajā ieskaitē. 

11. Vērtēšana klubu ieskaitē MXNK 

 11.1. MXNK Klubu vērtējumā ieskaiti katrā posmā dod sportisti, kuri startē kādā no sekojošām MXNK 

klasēm: MX A, MX B, MX C un MXD. Minimālais kopā startējošo sportistu skaits vienā sacensību 

braucienā, lai tā rezultātu iekļautu MXNK Klubu posma kopvērtējumā ir 7.  

11.2. Vienā sacensību dienā viens sportists savam Klubam MXNK var dot tikai vienu ieskaiti vienā klasē. 

Jebkurā citā sacensību dienā un/vai nākamajā MXNK posmā tas pats sportists var dot savam Klubam 

ieskaiti startējot MXNK citā klasē, ievērojot MXNK Nolikuma noteikumus.  

11.3.Nosakot sportista izcīnītos punktus savam Klubam MXNK ieskaitē tiek ņemti vērā tie dalībnieku 

atnestie punkti katrā sacensībās, pēc kuriem tiek skaitīts uzvarošais klubs katrās sacensībās atsevišķi. 

11.4. Katrā MXNK 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 MXNK 

posmā.  

11.5. Visām klasēm, kurām saskaņā ar MXNK posma apstiprināto Dienas kārtību notiek kopēji braucieni, 

Klubu ieskaitē tiek ņemti vērā sportistu izcīnītā vieta un punkti šajā kopējā brauciena ieskaitē (nevis 
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atsevišķi katrai klasei). Šis noteikums neskar sportistu individuālo vērtējumu MXNK posma ieskaitē un 

MXNK kopvērtējumā.  

11.6. Katrā MXNK posmā tiek noteikta katra Kluba izcīnītā vieta MXNK Klubu ieskaitē, ievērojot 

principu, ka zemāko vietu izcīna Klubs ar mazāko punktu summu, katru nākāmo augstāko vietu izcīna 

Klubs ar lielāku punktu summu un tā līdz Klubam uzvarētājam ar lielāko punktu summu.  

11.7. Gadījumā, ja MXNK posmā Klubu kopvērtējumā diviem vai vairākiem Klubiem ir vienāds punktu 

skaits, tad augstāku vietu ieņem Klubs, kuru pārstāvošiem sportistiem ir vairāk pirmās individuālās vietas, 

tālāk - otrās, trešās u.t.t. vietas kādā no MXNK sacensību disciplīnām jeb klasēm.  

11.8. MXNK Klubu sezonas kopvērtējuma Klubs uzvarētājs tiek noteikts summējot kopā katrā MXNK 

posmā izcīnītos punktus.  

11.9. Gadījumā, ja MXNK Klubu sezonas kopvērtējumā diviem vai vairākiem Klubiem ir vienāds punktu 

skaits, tad augstāku vietu ieņem Klubs, kuru pārstāvošiem sportistiem ir vairāk pirmās individuālās vietas, 

tālāk - otrās, trešās u.t.t. vietas kādā no MXNK sacensību disciplīnām jeb klasēm  

12. MXNK uzvarētāju apbalvošana  

12.1. MXNK posma pirmo trīs vietu ieguvēji Klubi tiek apbalvoti ar piemiņas diplomiem un šampanieti. 

Pēc Dienas kārtībā paredzēto visu braucienu noslēguma par apbalvošanas vietu un kārtību paziņo MXNK 

posma organizators vai sacensību galvenais tiesnesis. 12.2. Jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā 

sacensību organizators un tā atbalstītāji (turpmāk – balvu fonda izveidotājs) var nodibināt savu balvu 

fondu MXNK Klubu ieskaitē. Finansiālu balvu un ar to saistīto nodokļu nomaksu u.c. izdevumus 

uzvarētājiem nodrošina attiecīgā balvu fonda izveidotājs. LaMSF nenes juridisku atbildību par balvu 

fonda izveidotāja izziņoto balvu fondu piešķiršanu MXNK Klubu ieskaitē.  

12.2. MXNK sezonas kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji Klubi tiek apbalvoti sezonas noslēguma 

pasākumā. 12.4. MXNK Klubu kopvērtējuma 1. vietas ieguvējs izcīna MXNK spēcīgākā Kluba 

nosaukumu, kausu un diplomu, 2. un 3. vietu ieguvējus Klubus apbalvo ar kausiem un diplomiem. MXNK 

Klubu kopvērtējuma 4., 5., un 6. vietas ieguvēji saņem piemiņas diplomus.  

12.3. MXNK kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēju Klubu sportisti, kuri ir devuši ieskaiti jebkurā 

MXNK posmā, kā arī šo Klubu vadītāji tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām. 

 

LIELAIS LAMSF BIEDRU/KLUBU KAUSS 

 

13. MX Klubu Lielais Ceļojošais kauss   

13.1. MX Klubu Lielais Ceļojošais Kauss motokrosā ir augstākais un prestižākais LaMSF piešķirtais 

apbalvojums Latvijas MX Klubiem (turpmāk tekstā -Apbalvojums). Apbalvojums simbolizē un apvieno 

labākā, stiprākā, organizētākā un saliedētākā Latvijas motokrosa kluba titulus. Šo iegūto titulu 

ekskluzivitāte Apbalvojuma saņēmējam Klubam saglabājas viena pilna kalendārā gada garumā, kura laikā 

Klubu pārstāvošajiem sportistiem ir tiesības uz Kluba sportistu krekliem (līdz 10X10 cm) un/vai motocikla 

uzlīmēm (līdz 7X7cm), izņemot numuru vietas, izvietot kluba identificējošu logo ar ciparu 1. Šāda norāde 

nozīmē, ka konkrētais sportists ir izcīnījis savam Klubam vai pārstāv labāko, stiprāko, organizētāko un 

saliedētāko Latvijas  MX Klubu.   

13.2. MX Klubu Lielais Ceļojošais Kauss tiek izcīnīts katru gadu. 

13.3. MX Klubu Lielā Ceļojošā Kausa izcīņā piedalās visi tie Klubi, kuriem ir ieskaites (izcīnītas vietas) 

LČ Klubu kopvērtējumā, LJČ Klubu kopvērtējumā un LAČ Klubu kopvērtējumā.  

13.4. MX Klubu Lielo Ceļojošo Kausu izcīna  Klubs, kuram  ir mazākā vietu summa, skaitot kopā LČ 

Klubu kopvērtējumā, LJČ Klubu kopvērtējumā un LAČ Klubu kopvērtējumā iegūtās vietas. Gadījumā, ja 

Klubam nav kādas ieskaites kādā no Klubu izcīņām, tam tiek piešķirta nākošā zemākā vieta, nekā 

attiecīgajā izcīņā ir pēdējam klasificētajam Klubam. Ja ieskaite nav vairākiem Klubiem, tiem visiem tiek 

piešķirta viena un tā pati iepriekš minētā vieta. 

13.5. Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar tas Klubs, kam ir augstāka vieta LČ Klubu kopvērtējumā.  

13.6. MX Klubu Lielo Ceļojošo Kausu uzvarētājam Klubam pasniedz sezonas noslēguma pasākumā. 
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13.7. MX Klubu Lielā Ceļojošā Kausa ieguvējs savā īpašumā saņem arī speciālo piemiņas kausu un 

naudas balvu EUR 1500  apmērā. MX Klubu Lielā Ceļojošā Kausa 2.-6. vietas ieguvēji saņem kausus.  

13.8. MX Klubu Lielā Ceļojošā Kausa ieguvējs paraksta līgumu ar LaMSF par Apbalvojuma glabāšanas 

noteikumiem, materiālo un finansiālo atbildību un Apbalvojuma nogādāšanu uz nākošā gada motokrosa 

sezonas noslēguma un apbalvošanas ceremoniju. 

13.9. MX Klubu Lielā Ceļojošā Kausa ieguvējam saskaņā ar LaMSF līgumu ir reklāmas tiesības 

Apbalvojuma glabāšanas laikā. 

 

14. Nobeiguma noteikumi. 

 

14.1. Visu rezultātu apkopošanu visās LaMSF organizētajās sacensībās nodrošina LaMSF sekretariāts 

sadarbībā ar konkrēto sacensību žūriju un laika kontroles pakalpojuma sniedzēju. 

14.2. Visis sezonas kopvērtējuma rezultātus gan individuālajā, gan klubu ieskaitē pirms sezonas 

noslēguma pasākuma apstiprina LAMSF Motokrosa komisija. 

 

 


