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Latvijas Motosporta federācijas 

Motošosejas komisijas sēdes 

protokols Nr.1 

 

29.03.2021. 

 

Sēdē piedalās:  

Ar balsstiesībām: Rūdolfs Bergmanis ( komisijas vadītājs), Mārtiņš Brasla, Toms Gulbis un 

Kaspars Brigzne 

 

Bez balsstiesībām: Egija Skurbe (LaMSF ģenerālsekretāre) 

 

Motošosejas komisijas vadītājās Rūdolfs Bergmanis sveic visus komisijas locekļus ar darba 

uzsākšanu motošosejas komisijā. Viņš cer, ka kopā strādājot kā komandai izdosies sasniegt 

visus nospraustos mērķus.  

 

LaMSF ģenerālsekretāre apsveic jaunievēlēto komisijas vadītāju un komisijas locekļus, 

vēlot izdošanos turpmākajos darbības gados.  

 

LaMSF motošosejas komisijas sēdes dienas kārtība.  

 

1. Latvijas atklātā čempionāta un LaMSF Kausa izcīņas motošosejā kalendārs 

2021.gadam 

 

1.1.Motošosejas komisija diskutē par iespējamajiem variantiem attieciba uz 2021.gada 

sezonas kalendāru un organizatoru  sacensību pieteikumiem.  

 

Lēmums: Apstiprināt 5. posmus "Latvijas čempionātā motošosejā . Četrus posmus 

kopā ar Baltijas posmu ieskaitēm ,kurus organizē Biedrība “CR moto” un vienu 

posmu augustā ,kuram organizators būs  Biedrība “Bruno moto” .   

Balsojums: 

PAR– Rūdolfs Bergmanis, Mārtiņš Brasla,Kaspars Brigzne un Toms Gulbis.  

PRET – neviens  

Sacensību kalendārs pielikumā.  

1.2. Komisija ir saņēmusi priekšlikumu par “Street klasi” ,kurā aicināts ir noteikt klasei- 

Latvijas kausa statusu.  

Lēmums: Noteikt “Street” klasei Latvijas kausa statusu. Un noteikt četru posmu 

ieskaiti, kuri notiek paralēli ar Bruno Moto un CR moto sacensībām, kuras notiek 

Biķernieku trasē.  

Balsojums: 

PAR– Rūdolfs Bergmanis, Mārtiņš Brasla, Kaspars Brigzne un Toms Gulbis.  

PRET – neviens 

 

2. Nolikumi 

Motošosejas komisija pieņem zināšanai patreizējo situāciju ar  gada nolikumiem. Uzdod 

Mārtiņam Braslam izstrādāt gada nolikumus motošosejā. 

 

3. Latvijas motošosejas tehniskie noteikumi   

Komisija nolemj kopā ar Igaunijas federācijas Motošosejas komisiju izstrādāt vienotus 

motošosejas tehniskos noteikumus. 
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4. Dažādi 

4.1. Komisijas vadītājs ierosina noteikt termiņu, kurā tiek izskatīti komisijai adresēti 

iesniegumi. Komisija vienojas 5(piecu) darba dienu laikā izskatīt iesniegumus.  

Par oficiālo motošosejas komisijas saziņas kontu turpmāk tiek noteikts e-pasts – 

motososeja@lamsf.lv  .  

4.2. Komisija vienojas par sēžu grafiku, sasaukt sēdes reizi mēnesi. Katra mēneša pēdējā 

pirmdienā.   

 

 

Sēdi vada: Rūdolfs Bergmanis 

Protokolē: Egija Skurbe                                                           
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