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Latvijas Motosporta federācijas 
Triāla komisijas sēdes 

protokols Nr.2 
 

20.06.2021. 
 

Sēdē piedalās:  
Ar balsstiesībām: Andris Grīnfelds, Kaspars Kuļikovs, Toms Beinerts, Artūrs Grīnfelds, Kaspars 
Vērnieks, Niks Alksnis  
 
Bez balsstiesībām: Zigmārs Alksnis, Roberts Prulis, Ilze Prule 
 
LaMSF triāla komisijas sēdes dienas kārtība.  
 
 
1. Latvijas čempionāta, Latvijas Amatieru čempionāta, Latvijas Junioru čempionāta, Latvijas 
Bērnu čempionāta un Latvijas Klubu čempionāta nolikuma papildinājumu apstiprināšana  
Andris Grīnfelds ziņo par veiktajiem grozījumiem un papildinājumiem izstrādātajā nolikumā. 
Komisija ir izdiskutējusi un pārstrādājusi 2021.gada individuālo sezonas kopvērtējumu vērtēšanas 
grupas un čempionātu nosaukumus:  
 
“Latvijas čempionāts” 

• “Trial GP” grupa – dalībniekiem no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras 
ierobežojuma (gada kopvērtējumā absolūtais vērtējums) (sarkanas bultas). Šīs būs pati 
augstākā un prestižākā grupa Latvijas triālā. 
 

“Latvijas Amatieru čempionāts” 

• “C” grupa – dalībniekiem no 18 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras 
ierobežojumiem (dzeltenas bultas); 

• “D” grupa – dalībniekiem no 18 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras 
ierobežojumiem (zaļas bultas); 

• “Hobby” grupa – dalībniekiem no 18 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras 
ierobežojumiem (baltas bultas); 

• “Classic” grupa – dalībniekiem no 18 gadu vecuma ar klasiskajiem triāla motocikliem bez 
kubatūras ierobežojumiem (baltas bultas) (ar visa veida triāla motocikliem, kas ražoti pirms 
2000.gada); 

• “Sievietes” grupa – dalībnieces no 18 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras 
ierobežojumiem (tiek vērtētas atsevišķi pēc absolūtā vērtējuma, bet nav atsevišķa trase/bultas). 
 

“Latvijas Junioru čempionāts” 

• “C” grupa – dalībniekiem no 10 līdz 18 gadu vecumam ar motocikliem bez kubatūras 
ierobežojumiem (dzeltenas bultas); 

• “D” grupa – dalībniekiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ar motocikliem bez kubatūras 
ierobežojumiem (zaļas bultas); 

• “Hobby” grupa – dalībniekiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ar motocikliem bez kubatūras 
ierobežojumiem (baltas bultas); 

• “Juniores” grupa – dalībnieces no 12 līdz 18 gadu vecumam ar motocikliem bez kubatūras 
ierobežojumiem (tiek vērtētas atsevišķi pēc absolūtā vērtējuma, bet nav atsevišķa trase/bultas). 
 

“Latvijas Bērnu čempionāts” 

• “Mini A” grupa – dalībnieki vecumā 5 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (zaļas bultas); 

• “Mini B” grupa – dalībnieki vecumā 5 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (baltas bultas); 

• “Mini C” grupa – dalībnieki vecumā 5 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (bez bultām); 

• “Mini D” grupa – dalībnieki vecumā 3 – 4 gadi (ieskaitot 4 gadi) (bez bultām); 

• “Meitenes” grupa – dalībnieces vecumā 3 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (tiek vērtētas 
atsevišķi pēc absolūtā vērtējuma, bet nav atsevišķa trase/bultas); 
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Sacensībās apbalvošana notiks tikai katras grupas absolūto pirmo triju vietu ieguvējiem: “Trial GP”, 
“C”, “D”, “Hobby”, “Classic”, “Mini A”, “Mini B”, “Mini C” un “Mini D” grupās. 
 
Komisija papildina 2021.gada triāla noteikumus pielikumiem par “Latvijas Klubu čempionāta” 
noteikumiem un “Ģimenes čempionāta” noteikumiem.  
 

• “Latvijas klubu čempionāts”: Sezonas kopvērtējumā visi klubi cīnīsies par punktiem un 
“Latvijas čempiona” titulu triāla klubu ieskaitē. Klubu vērtējumā ieskaiti katrā posmā dos 
sportisti, kuri startēs kādā no sekojošām klasēm: Trial GP, C, D, Hobby, Classic, Mini A, Mini B, 
Mini C, Mini D. Klubu vērtējumā katra sacensību posma viens labākais dalībnieks dos ieskaites 
punktus savam klubam pēc sekojoša principa: labākais dalībnieks savā klasē klubam dod tik 
punktus, cik attiecīgajā klasē sacensību dienā reģistrētu dalībnieku. Detalizētāk ar Klubu 
čempionāta nosacījumiem aicinām iepazīties Latvijas čempionāta noteikumu pielikumā (22. 
lpp.). 

• “Ģimeņu čempionāts”: Lai veicinātu ģimeņu dalību triāla sacensībās, tās īpaši novērtējot 
un piesaistot jaunu dalībniekus no esošo sportistu ģimenēm, tiek ieviesta jauna “Ģimenes 
čempionāta” tradīcija. Tās dalībnieki var būt ģimenes locekļi no vienas mājsaimniecības ar 2 un 
vairāk braucējiem, kas savu sastāvu norādīs, reģistrējoties katram posmam uz vietas 
sacensībās. Vērtēšana katrā posmā notiks pēc principa, saskaitot katra pieteiktā ģimenes 
sportista iegūtos punktus pēc tabulas LČ nolikuma 31.3. punkta nosacījumiem. Arī gadā 
kopvērtējumā tik skaitīti punkti. Savukārt katrā posmā pirmās trīs ģimenes tiks apbalvotas ar 
kliņģeriem. 

 
Veikt izmaiņas noteikumu 11. un 24.punktā, ņemot ārā nosacījumu par papildus 5 soda punktu 
ielikšanu situācijās, kad posma tiesnesis var sodīt ar 5 soda punktiem bez iespējas braukt posmā, ja 
braucējs ir pametis savu motociklu starta koridorā vai, ja starta koridorā braucējam tiek sniegta 
jebkāda cita veida palīdzība no malas. Par šādu pārkāpumu var ielikt 5 soda punktus, bet nevar likt 
kā papildus 5 soda punktus klāt jau esošajiem posmā saņemtajiem punktiem.   
 
Lēmums: Apstiprināt izmaiņas un papildinājumus Latvijas čempionāta, Latvijas Amatieru 
čempionāta, Latvijas Junioru čempionāta, Latvijas Bērnu čempionāta un Latvijas Klubu 
čempionāta nolikumā un tā pielikumos 2021.gadam.   

 
Balsojums: 
 
PAR– Andris Grīnfelds, Kaspars Kuļikovs, Toms Beinerts, Kaspars Vērnieks, Niks Alksnis, 
Artūrs Grīnfelds  
 
 
2. Dažādi 
Komisijas izskata Siguldas sacensību nolikumu LČ 1.posmam 3.jūlijā. Komisija pārrunā Siguldas 
sacensību organizāciju ar galveno tiesnesi un sekretāri. Komisija pārrunā izmaiņas sacensību 
kalendārā. Kā viens no iespējamiem Grobiņas sacensību datumiem tiek minēts 18.septembris. 
Komisija papildina sacensību kalendāru ar treniņiem Mini B, Mini C un Mini D klasēm, kas 
norisināsies Latvijas čempionāta sacensību ietvaros un vienojas, ka visiem treniņu dalībniekiem 
nepieciešamas LaMSF Triāla komisijas licences (Siguldas posmam vēlamas, jo ir īss termiņš, lai 
paspētu visi noformēt). Komisija pārrunā tiesnešu semināra un tiesnešu licencēšanas aktuālos 
jautājumus.  
 
 
Sēdi vada: Andris Grīnfelds 
 
Sēdi protokolē: Kaspars Kuļikovs 


