
 

 
 

MT skolas/Ozolnieku kauss 
un Minikauss triālā 

2021.g. 2 oktobrī 

 

 
 

SACENSĪBU APRAKSTS 

1. Sacensību norises datums, vieta. 

1.1. Sacensību norises datums – 2. oktobris 2021.gads 

. 

1.2. Sacensību norises vieta – Ozolnieku novads, Cenu pagasts, Mājas „Vērnieki”. 

GPS: 56°37'45.0"N 23°51'42.9"E 

56.629157, 23.861908 

 

2. Organizators: 

- Biedrība „ Bērnu un jauniešu moto-triāla skola”, +37129800891, mtskola@gmail.com 

Sadarbībā ar Ozolnieku novada administrāciju. 

 

3. Oficiālās personas: 

3.1. Sacensību tiesnešu kolēģija: vārds, uzvārds . 

- Sacensību organizators Kaspars Vērnieks (LaMSF A) 

- Persona, kas atbildīga par epidemioloģisko drošības – Kaspars Vērnieks 

pasākumu īstenošanu 

 
4. Jurisdikcija: 

Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Triāla noteikumiem un šo sacensību nolikumam. 

 

5. Sacensību dalībnieki un mototehnika: 

Šīs ir kluba sacensības (C kategorija) šādām grupām: 

- A, sarkanās bultas. 

- B/C, dzeltenās bultas. 

- D, grupa zaļās bultas. 

- Hobby, baltas bultas. 

- Mini A, zaļas bultas. - dalībnieki no 7 līdz 12 gadu vecumam ar elektro vai iekšdedzes motoru 

motocikliem 

- Mini B, baltas bultas. - dalībnieki no 5 līdz 12 gadu vecumam ar elektro vai iekšdedzes motoru 

motocikliem 

- Mini C, bez bultām vai baltas bultas ar C uzrakstu. - dalībnieki no 5 līdz 12 gadu vecumam 

ar elektro vai iekšdedzes motoru motocikliem 

- Mini D, bez bultām. – dalībnieki no 3 līdz 4 gadu vecumam ar elektro vai iekšdedzes motoru 

motocikliem 
 

6. Trase: 

Sacensības notiek „MT Skolas” trasē Jelgavas novadā, Cenu pagastā, Mājās „Vērnieki”. Slēgta trase. 

A, B/C, D un Hobby: 7 posmi, 3 apļi. 

Mini A: 7 posmi, 3 apļi. 

Mini B: 6 posmi, 3 apļi. 

Mini C un Mini D: 5 posmi, 3 apļi. 

mailto:mtskola@gmail.com


7. Sacensību norise: 
Dalībnieku reģistrācija – 9:00- 10:30 

Dalībnieku sapulce – 10:40 

Pirmā dalībnieka starts- 11:00 

Kontrollaiks triālā visām grupām 4,5 stundas. 

Apbalvošana 30.min. pēc pēdējā dalībnieka finiša. 

 

Darba kārtībā iespējamas izmaiņas, par kurām dalībnieki tiks informēti sacensību dienā. 

 
8. Apbalvošana. 

Pirmo 3. vietu ieguvēji MT Skolas/Ozolnieku kausā tiek apbalvoti ar piemiņas balvām. 

Visi Mini grupu dalībnieki saņem suvenīrus par piedalīšanos. 

 
10. Finansu informācija : 

Dalības maksa sacensību dienā skaidrā naudā. 

A, B/C, D, Hobby – 20 EUR 

Mini grupas – 15 EUR 

 
11. Pieteikšanās sacensībām: https://tinyurl.com/babv8dsc 

Obligāta priekš-reģistrācija elektroniski līdz 30.septembrim (ieskaitot). 

 

 

Sacensību organizators ir atbildīgs par sacensību vietas un organizācijas atbilstību 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz fizisko distancēšanos, lai 

ierobežotu COVID-19 izplatīšanos. Visas sacensību dalībpersonas, tajā skaitā skatītāji, ir 

personīgi atbildīgas par šo normatīvo aktu un sacensību organizatora norāžu ievērošanu. 
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