Motokrosa komisijas e-sēde
protokols Nr. 67
Sēdi sasauca komisijas vadītājs, komisijas locekļiem paziņojot par sapulci 2021. gada 29.
oktobrī, nosūtot informāciju komisijas locekļiem uz e-pastiem.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. panta pirmo un otro
daļu, Motokrosa komisijas sapulce norisinās e-sēdes formātā
Datums 3.11.2021
Sākums 16:00
Sēdē piedalās ar balstiesībām: Kristers Serģis, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza,
Arvis Sanders, Jānis Arbidāns, Jānis Indriksons
Sēdē piedalās bez balstiesībsībam: Mārtiņš Lazdovskis, Egija Skurbe
LaMSF motokrosa komisijas dienas kārtība:
1. Latvijas Junioru čempionāta; Latvijas Retro čempionāta un Nacionālā kausa
rezultātu apstiprināšana.
2. Iesniegumi un papildinājumi par LaMSF organizēto motokrosa sacensību
nolikumiem
1. Rezultātu apstiprināšana
Motokrosa komisija atbilstoši Sporta kodeksa 7.3.15. punktam apkopo un apstiprina
čempionāta un kausa rezultātus 2021. gada motokrosa sezonai.
Lēmums: Apstiprināt Latvijas Junioru čempionāta/ Latvijas Nacionālā kausa/ Retro
motokrosa un Zelta mopēda čempionāta individuālos un klubu (komandu) rezultātus
motokrosā 2021.gadā (rezultāti pielikumā).
Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Arvis Sanders,
Jānis Arbidāns,Jānis Indriksons
PRET: Neviens
Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas stāvokli saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, tiek
pieņemts lēmums Gada apbalvošanas pasākumu atcelt. Laureātu apbalvojumus izsūtīt ar
pakomāta starpniecību. Pienākums tiek uzdots E. Skurbei sadarbībā ar motokrosa komisiju.
2. Iesniegumi
2.1. Motokorsa komisija 26. oktobrī ir saņēmusi iesniegumu no Jāņa Gaiļa, Jāņa
Vintera, Jāņa Branta un Mārtiņa Jurčenko ar ierosinājumiem grozīt Motokorsa
noteikumu punktu- 2.8 par Palīdzību no malas.
Lēmums: Izdarīt attiecīgos grozījumus Motokrosa noteikumu 2.8 punktā sekojošā
redakcijā:
“C” kategorijas sacensībās un sacensībās, kuru gada nolikums to paredz, palīdzēt ieņemt
vietu pie barjeras, kritiena vai apstāšanās gadījumā, palīdzēt piecelties, iedarbināt
motociklu,palīdzēt ieņemt vietu pie barjeras un uzsākt braukšanu ir atļauts MX50cc un MX65
cc klases braucējiem. Palīdzēt ieņemt vietu pie starta barjeras atļauts arī MX85cc klasei.
Attiecībā uz gada nolikumiem, veikt papildinājumus:

1. Nacionālā kausa sacensībās tiek atļauta Vecāku un sportistu pārstāvju iesaiste "palīdzībā
no malas" MX50 cc un MX65 cc klases braucējiem. Palīdzēt ieņemt vietu pie starta barjeras
atļauts MX50, MX65, MX85 cc klasei. Pārstāvjiem ir jālieto atstarojoša tipa veste.
1. 2. Latvijas Junioru čempionātā ir atļauts palīdzēt ieņemt vietu pie barjeras MX50; MX65;
MX85 klasēm. 1.2.1. Kritiena vai apstāšanās gadījumā, palīdzēt piecelties, iedarbināt
motociklu un uzsākt braukšanu ,ir atļauta tikai tiesnešu iesaiste "palīdzībā no malas".
Komisija nolemj LJČ posmos noteikt papildus tiesnešus šādas funkcijas
nodrošināšanai. Vecāku un sportistu pārstāvju iesaiste MX65 un MX85 klasēm"palīdzība no
malas" brauciena laikā ir aizliegta.
2.1.1. Motokorsa komisija 26. oktobrī ir saņēmusi iesniegumu no Jāņa Gaiļa, Jāņa
Vintera, Jāņa Branta un Mārtiņa Jurčenko ar ierosinājumiem par Izmaiņām Latvijas
Junioru Čempionāta nolikuma 3. punkta redakcijā, papildinot tos ar 3.5. Sacensību
organizatoram ir jānodrošinabērnu klasēm - MX50 Rūķi, MX50 Jaunākie, MX50
Vecākie, MX65 Jaunākie, MX65 Vecākie iespēja aizvadīt brīvos treniņus atdalīti no citu
klašu braucēju vai pieaugušo brīvajiem treniņiem. 3.5.1. Šāds nosacījums jāievēro 2
nedēļu laika posmā pirms LaMSF kalendārā reģistrētajām Latvijas Junioru
Čempionāta sacensībām.
Ņemot vērā faktu, ka sacensību trasēm, kurās norisinās sacensības ir dažādi zemes īpašnieki
un pārvaldnieki - privātpersonas, pašvaldība, uzņēmumi, biedrības un var būt pat vairāki
īpašnieki. Nereti sacensību organizators nav viena un tā pati persona, kas trases pārvaldnieks.
Līdz ar to sacensību organizators nevar būt atbildīgs par pirmssacensību treniņu
organizēšanu, komisja pieņem zināšanai iesniegumā minēto informāciju,un turpmāk šo lietu
pāarunās organizatoru sanāksmē, vēršoties pie trašu īpašniekiem ar lūgumu sekot drošībai
trasē treniņu laikā, nepieciešamības gadijumā veicot braucēju dalīšanu vadoties pēc situācijas
trasē
2.2.Motokorsa komisija 2. novembrī ir saņēmusi iesniegumu no Jāņa Vintera, Jāņa
Branta, Jāņa Cīruļa, Jāņa Šarova, Jāņa Gaiļa, Aigara Bērziņa, Mareka Drozda,
Guntara Žigata, Mārtiņa Jurčenko un Agra Ozola, par Latvijas Junioru Čempionāta
motokrosā nolikuma un Retro kausa nolikuma un dienas kārtības izmaiņām.
Komisija izskata iesniegumu un nolemj sekojošo:
2.2.1.. Lūgums par Baltijas čempionāta izveidošanu, tiek atbalstīts.
Lēmums: Komisija pārrunās iespējas ar Lietuvas un Igaunijas Motosporta federācijām. Ir
plānots Baltijas čempionātu izveidot MX50, MX65, MX85 un MX125 klasēm.
2.2.2. Ierosinājums par atļauju Dāmu klasē startēt meitenēm ar 85 cc motociklu, tiek
noraidīts. Komisija lemj negrozīt Dāmu klases tehniskos un vispārīgos noteikumus.
Lēmums: Attiecībā uz Dāmu klasi tiek noteikts nolikuma papildinājums ,ka atsevišķs
brauciens klasei dienas kārtībā tiek paredzēts gadījumā, ja reģistrēto dalībnieču skaits
attiecīgajā sacensību dienā ir vairāk par 7 dalībniecēm.
2.2.3. Ierosinājums par MX Veterānu (40+; 45+; 50+; 55+) klases izveidi Retro kausa
ietvaros.

Lēmums: Komisija atbalsta Retro čempionātā ieviest papildus klases no Amatieru
čempionāta klasēm.
Klasēs MX30+; MX40+; un MX50+ noteikt kopēju braucienu, ar katras klases atsevišķu
vērtējumu. Klasē drīkst startēt sportisti ar Latvijas Amatieru čempionāta atbilstošām
licencēm.
2.2.4.Iesniegumā tiek lūgts paredzēt visām klasēm, izņemot Rūķi un MX50, starta
treniņus 2 min garumā, (lai pietiktu 3 startiem), kas nepieciešami drošākam startam un
mazākam traumatismam.
Lēmums: Bērnu klasēm izņemto MX Rūķi un MX50 klasēm, Latvijas Junioru čempionātā
atļaut starta treniņus, paredzot tos gada dienas kārtībā.
2.2.5. Priekšlikums par iespēju reģistrēties iepriekšējās dienas vakarā, pirms sacensībām,
tiks izrunāts ar organizatoriem atsevišķi un komisija vienosies par iespējamajiem risinājumiem,
lai varētu nodrošināt iepriekšējas dienas vakarā reģistrāciju.
2.2.6. Ierosinājums par Retro kausa nosaukuma maiņu uz “Paaudžu kauss” pagaidām
netiek apstiprināts. Komisijas locekļi vienojas izsludināt konkursu par labāko nosaukumu šim
seriālam.
2.2.7. Lūgums mainīt individuālo punktu skaitīšanas sistēmu tiek atbalstīts. Līdzšinējo
individuālo punktu skaitīšanas sistēma tiek nomainīta uz agrāko 25 punktu sistēmu.
Izmaiņas tiek veiktas visos Amatieru un Junioru čempionātā nolikumos.
2.2.8. Komisija nolemj anulēt Retro kausa ietvaros klases: MX2T18+ un MX2T30+ , to
vietā izveidot vienu MX2T klasi, kurā var startēt Amatieru klašu braucēji no 18 gadiem.

Sēdes beigas 18:30

