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Latvijas Motosporta federācijas 
Triāla komisijas e-sēdes 

protokols Nr.3 
 

26.07.2021. 
 

Sēdē piedalās:  
Ar balsstiesībām: Artūrs Grīnfelds, Kaspars Kuļikovs, Toms Beinerts, Kaspars Vērnieks, Niks 
Alksnis  
 
Sēdē nepiedalās: Andris Grīnfelds 
 
LaMSF triāla komisijas sēdes dienas kārtība.  
 
 
1. Par Latvijas Bērnu čempionāta Mini B un Mini C grupas vecuma sadalījumiem  
Atbilstoši Andra Grīnfelda lūgumam Kaspars Kuļikovs izsludinu triāla komisijas e-sēdi balsojumam 
par Latvijas Bērnu čempionāta Mini B un Mini C grupas vecumu sadalījumiem.  
 
Komisijas lēmums:  
 
Apstiprināt grozījumus Latvijas Bērnu čempionāta 2021.gada nolikuma punktā 8.1.4., papildinot to 
šādā jaunā redakcijā: 
"Mini B 7+" grupa - dalībnieki vecumā 7 līdz 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (baltas bultas); 
"Mini B 5+" grupa - dalībnieki vecumā 5 līdz 6 gadi (ieskaitot 6 gadi) (baltas bultas); 
"Mini C 7+" grupa - dalībnieki vecumā 7 līdz 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (bez bultām); 
"Mini C 5+" grupa - dalībnieki vecumā 5 līdz 6 gadi (ieskaitot 6 gadi) (bez bultām); 
 
Apstiprināt grozījumus Latvijas Bērnu čempionāta 2021.gada nolikuma punktā 33.1.1., papildinot to 
šādā jaunā redakcijā: 
"Katra Latvijas čempionāta posma pirmo triju vietu ieguvēju grupu "Trial GP", "C", "D", "Hobby", 
"Classic", "Mini A", "Mini B 7+", "Mini B 5+", "Mini C  7+", "Mini C 5+", "Mini D" absolūtā 
apbalvošana notiek uzreiz pēc sacensībām saskaņā ar organizatora nolikumu." 
 
Apstiprināt grozījumus Latvijas Bērnu čempionāta 2021.gada nolikuma punktā 33.2.1., papildinot to 
šādā jaunā redakcijā: 
"Sezonas kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji Latvijas čempionāta "Trial GP" grupā, Latvijas 
Amatieru čempionāta "C", "D", "Hobby", "Classic" un "Sievietes" grupās, Latvijas Junioru 
čempionāta  "C", "D", "Hobby" un "Juniores" grupās un Latvijas Bērnu čempionāta "Mini A", "Mini B 
7+", "Mini B 5+", "Mini C 7+", "Mini C 5+", "Mini D" un "Meitenes" grupās tiek apbalvoti sezonas 
noslēguma pasākumā ar medaļām, kausiem un diplomiem." 
 
Šie grozījumi stājas spēkā ar 2021.gada 14.jūliju. Sezonas kopvērtējumā punkti "Mini B 5+" un 
"Mini C 5+" klasēm tiek atsevišķi uzskaitīti un izdalīti ar 2021.gada Latvijas Bērnu čempionāta 
sacensībām, kas tiek organizētas pēc 14.jūlija, kad valstī stājas spēkā atļauja organizēt sacensības 
bērniem, kas ir jaunāki par 7 gadiem. 
 
Latvijas Klubu čempionāta kopvērtējumā 2021.gada sezonā pēc 14.jūlija izmaiņām tiek ņemts vērā 
tikai viens labākā kluba dalībnieka rezultāts no "Mini B 7+" vai ""Mini B 5+" un attiecīgi  "Mini C 7+" 
vai "Mini C 5+" klasēm.   

 

Balsojums: 
 
PAR– Kaspars Kuļikovs, Kaspars Vērnieks 
PRET – Andris Grīnfelds, Toms Beinerts, Niks Alksnis 
 
Lēmums netiek pieņemts.  
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Komentāri: 

Toms Beinerts: Balso pret, jo ir par B grupas sadalīšanu, bet neatbalsta C grupas 
sadalīšanu, jo neredz tam pamatojumu. Ir aptaujājis pāris vecākus, pat dažus komisijas 
locekļus, bet nepamanīja ne vēlmi pēc šī, ne arī problēmu. Aicina veidot jaunu balsojumu 
tikai pa B grupu. 

Niks Alksnis: Balso pret, jo uzskata, ka to var darīt sezonas beigās ar domu uz nākamo 
sezonu. Uzskata, ka priekš Grobiņas posma organizatoram ir par maz laika, lai sagatavotu 
vēl apbalvojumus un pieteikšanās jau ir gandrīz beigusies. 

Artūrs Grīnfelds: Balso pret, jo uzskata, ka nav korekti sezonas vidū ko mainīt. 

 
Sēdi vada un protokolē: Kaspars Kuļikovs 


