SACENSĪBU NOLIKUMS
2021.gada Latvijas čempionāta, Latvijas Amatieru čempionāta, Latvijas Junioru čempionāta un
Latvijas Bērnu čempionāta
1.posms triālā
SIGULDA
1. Sacensību norises datums, vieta
1.1. Sacensību norises datums – 3.jūlijs 2021.g.
1.2. Sacensību norises vieta – Fischer Slēpošanas centrs, Puķu iela 4, Sigulda.
GPS 57°08'25.6"N 24°49'07.0"E
Google: https://goo.gl/maps/xt62Nq9FqCR2
2. Organizators
Biedrība Siguldas Triāla klubs “Minimoto”, Reģ.Nr. 40008278228, juridiskā adrese: Klusā iela 2, Peltes, Sigulda,
LV2150, Tālrunis 29874628, mksigulda@gmail.com
3. Oficiālās personas
- Žūrijas prezidents (žūrijas komisijas priekšsēdētājs): Artūrs Grīnfelds, Licence A
- Sacensību galvenais tiesnesis (žūrijas komisijas loceklis): Roberts Prulis, Licence A
- Galvenais sekretārs (žūrijas komisijas loceklis): Ilze Prule, Licence B
- Tehniskās komisijas priekšnieks: Artūrs Ramza, Licence B
- Covid atbildīgā persona: Kaspars Kuļikovs
4. Jurisdikcija
Sacensības notiek atbilstoši LaMSF 2021.gada Latvijas čempionāta, Latvijas Amatieru čempionāta, Latvijas Junioru
čempionāta un Latvijas Bērnu čempionāta un Latvijas Klubu čempionāta noteikumiem.
5. Sacensību dalībnieki un mototehnika
Šis ir individuālais čempionāts moto grupām:
• Trial GP - dalībniekiem no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojuma (gada kopvērtējumā
absolūtais vērtējums) (sarkanas bultas)
• C - dalībniekiem no 10 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (dzeltenas bultas);
• D - dalībniekiem no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (zaļas bultas);
• Hobby - dalībniekiem no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (baltas bultas);
• Classic - dalībniekiem no 12 gadu vecuma ar klasiskajiem triāla motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem
(baltas bultas) (ar motocikliem 2000.gads un vecāki);
• Mini A - dalībnieki vecumā 7 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (zaļas bultas)
6. Trase
Sacensības notiek „Fischer Slēpošanas centra” un Lorupes gravas apkārtnē. Publiskie ceļi uz sacensību norises laiku
tiek slēgti.
6.1. Trial GP, C, D: 10 posmi, 3 apļi (Lorupes gravas apkārtne, apļa garums 5km)
6.2. Hobby un Classic: 6 posmi, 3 apļi (Lorupes gravas apkārtne, apļa garums 5km)
6.3. Mini A: 6 posmi un 3 apļi (Lorupes gravas apkārtne, apļa garums 5km)
7. Administratīvā un Tehniskā komisija, darba kārtība
7.1. Reģistrācija – 8:30- 10:00
7.2. Tehniskā kontrole – nav paredzēta
7.3. Dalībnieku sapulce – 10:30
7.4. Pirmā dalībnieka starts – 11:00
7.5.Kontroles laiks trasē – 360 min (6 h), izņemot Mini C grupai kontrollaiks 2h (120 min).
7.6. Apbalvošana 30 min. pēc pēdējā dalībnieka finiša, ap 17:30
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8. Apbalvošana
Pirmo 3. vietu ieguvēji visās vērtējuma grupās tiek apbalvoti saskaņā ar 2021.gada Latvijas čempionāta un Latvijas
jauniešu čempionāta noteikumiem. Bērnu grupās tiks apbalvoti pilnībā visi dalībnieki! Dalībniekiem uz apbalvošanas
pjedestālu jāierodas braucēju formās (kā minimums vismaz braukšanas (sacīkšu) kreklos).
9. Dalības maksas
9.1 Dalības maksa sacensību dienā skaidrā naudā.
• TriaGP, C, D, Hobby – 35 EUR
• Classic – 20 EUR
• Mini A – 30 EUR (Mini dalībnieki līdz 8 gadu vecumam (ieskaitot 8 gadu vecumu) – 20 EUR)
9.2 Vienreizējās licences maksa sacensību dienā skaidrā naudā.
• TrialGP, C, D, Hobby 20 EUR caur klubu vai 30,25 EUR privāti
• Mini A, Mini B, Mini C 15 EUR caur klubu vai 22,70 EUR privāti
• Classic klase – bezmaksas
Iegādājoties vienreizējo licenci sportistam jāuzrāda apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem (derīga motosportam,
minimālais apdrošināšanas limits 3000 EUR) un jābūt ģimenes ārsta atļaujai nodarboties ar motosportu. Vienas dienas
polises cena 15 EUR.
10. Pieteikšanās sacensībām
10.1 Sportistiem pieteikšanās līdz 1.jūlijam (ieskaitot), reģistrējoties elektroniski RESULTS.TRIAL.EE saitē:
http://www.results.trial.ee/competition.php?id=46
10.2 Asistentiem pieteikšanās līdz 1.jūlijam (ieskaitot) (katram sportistam līdzi var būt 2 pavadošās personas, kas
sacensību laikā asistē sportistu), reģistrējoties elektroniski GOOGLE saitē:
https://forms.gle/3iq3e6mbzUxkbRZRA
10.3 Maksimālais dalībnieku skaits pasākumā (gan sportistiem, gan asistentiem (pavadošām personām) kopā
ir 300 personas). Pasākuma laikā skatītājiem ieeja ir aizliegta.
10.4 Sacensībās uz vietas būs iespēja reģistrēties ĢIMENES čempionāta ieskaitei.
11. Papildus informācija
Dalībnieku laukumā būs pieejams dzeramais ūdens un elektrība.
Dalībnieku laukumā kategoriski aizliegts braukt pa zālāju un mazgāt motociklu.
Pasākuma laikā darbosies bufete.
Par nakšņošanas iespējām, tūrisma apskates objektiem un ēdināšanu Siguldā skatīt https://tourism.sigulda.lv/lv/
NB! Sacensību teritorijā norisināsies Mini triāla treniņi bērniem no 3 – 12 gadu vecumam pie trenera Kaspara
Kuļikova (LSFP trenera sertifikāts Nr.1802) un Lienes Poļakas (LSFP trenera sertifikāts Nr .4058), trenera palīgi asistenti (tiks precizēti 3.jūlijā uz vietas). Reģistrēšanās brīvā formā e-pastā kaspars.kulikovs@gmail.com ). Dalības
maksa treniņā 20 eur bērniem līdz 8 gadu vecumam (ieskaitot) un 30 eur bērniem no 9 gadu vecuma). Pēc treniņa
kopīga fotografēšanās un godināšana.
1. Treniņu grupa: plkst. 11.00 – 14.00 (līdz 20 bērniem)
2. Treniņu grupa: plkst. 14.00 – 17.00 (līdz 20 bērniem)
• Mini B - dalībnieki vecumā 3 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (baltas bultas), 6 posmi un 3 apļi (Lorupes gravas
apkārtne, apļa garums 5km), kontrollaiks 6h
• Mini C - dalībnieki vecumā 5 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (bez bultām), 4 posmi un 3 apļi (Fischer Slēpošanas
centrs , apļa garums 400m), kontrollaiks 2h
• Mini D - dalībnieki vecumā 3 – 4 gadi (ieskaitot 12 gadi) (bez bultām), 4 posmi un 3 apļi (Fischer Slēpošanas
centrs , apļa garums 400m), kontrollaiks 2h
Apstiprināts
LaMSF ģenerālsekretāre
E.Skurbe

Apstiprināts
Siguldas Triāla klubs
A.Brizga
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